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Μήνυμα του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Σκοπός και πλαίσιο, ενόψει και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης:
• Η επίτευξη αποτελεσματικής δράσης στην
Δημήτριος
Κυριτσάκης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε.Τ. ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Και το έτος 2016 ήταν για την Επιτροπή Ανταγωνισμού μια χρονιά παραγωγική αλλά και
γεμάτη προκλήσεις, πολλές από τις οποίες
συνδέονται με την ύφεση που επί χρόνια έχει
πλήξει την αγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Παρά τις σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού η
Επιτροπή Ανταγωνισμού κατάφερε με μεγάλες και επίπονες προσπάθειες των στελεχών
της, στα όρια των αντοχών τους, να υπερβεί
τις αντιξοότητες, και να διατηρήσει ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό επίπεδο στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και στις
έρευνές της, και να εμπλουτίσει το κανονιστικό της πλαίσιο, ενώ παράλληλα συνέχισε
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εφαρμογή κανόνων περί προστασίας του
ανταγωνισμού (έρευνες, εισηγήσεις για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και προληπτικός έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων).
• Η απόδοση εκ νέου έμφασης σε δράσεις
παρακολούθησης των συνθηκών της αγοράς,
κυρίως με τη διεξαγωγή περισσότερων κλαδικών ερευνών, πάντα και σε παράλληλη συνεργασία με φορείς της αγοράς.
•

Η διεύρυνση των προσπαθειών της Επι-

τροπής για την προώθηση νομοθετικών και
κανονιστικών ρυθμίσεων που ενισχύουν τη
διαδικαστική αποτελεσματικότητα και διευκολύνουν το έργο της ίδιας εις όφελος των
διοικουμένων.
•

Η βέλτιστη χρήση εσωτερικών διαχειρι-

στικών εργαλείων για την προτεραιοποίηση
υποθέσεων και τη βελτίωση του χρόνου ολοκλήρωσής τους.

το έργο της με ποικίλες πρωτοβουλίες προώ-

Η χρονιά που πέρασε σηματοδοτήθηκε με

θησης πολιτικών ανταγωνισμού και παρακο-

σχετική νομοθετική τροποποίηση και την έκ-

λούθησης των συνθηκών της αγοράς.

δοση από την Επιτροπή της 628/2016 απόφα-
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σής της με την οποία ορίστηκαν οι όροι και οι

Επιτροπής εντάχθηκαν στη διαδικασία διευ-

προϋποθέσεις διεξαγωγής της διαδικασίας

θέτησης διαφορών. Πρόκειται για την υπό-

διευθέτησης επιχειρήσεων εμπλεκομένων

θεση καθορισμού τιμών λιανικής πώλησης

σε οριζόντια καρτελική σύμπραξη. Σκοπός

στην αγορά καλλυντικών από οκτώ εταιρί-

της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών εί-

ες των αδελφών ΧΟΝΤΟΥ, στις οποίες επε-

ναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διοικη-

βλήθη στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας

τικής διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων από

πρόστιμο ύψους 1.053.595 ευρώ, και για την

την ΕΑ για παραβάσεις του άρθρου 1 του ν.

αυτεπάγγελτη έρευνα στη χειραγώγηση δια-

3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, μέσω

γωνισμών δημοσίων έργων, η ολοκλήρωση

της αναγνώρισης από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις της συμμετοχής και ευθύνης τους
από τις παραβάσεις και της αποδοχής του επιβληθέντος προστίμου.

της οποίας αναμένεται, ενόψει της προόδου
που έχει σημειωθεί κατά τη διαδικασία διευθέτησης, να οδηγήσει στην επιβολή του υψηλότερου συλλογικού προστίμου που έχει επι-

Η συστηματική και επιτυχής χρήση του εν

βάλει έως σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού

λόγω εργαλείου συντελεί στην απλοποίηση

σε μία υπόθεση. Πρόκειται για τη μεγαλύτε-

και σύντμηση των διαδικασιών και εκτιμά-

ρη και σοβαρότερη καρτελική σύμπραξη που

ται, ενόψει και της σχεδόν καθολικής μέχρι

έχει χειρισθεί έως σήμερα η Επιτροπή Αντα-

σήμερα αποδοχής από μέρους επιχειρήσεων

γωνισμού, σε έναν καίριο τομέα της ελληνι-

σε σοβαρές υποθέσεις μετά τις πρώτες περι-

κής οικονομίας, και για την πρώτη επιτυχή

πτώσεις επιτυχούς εφαρμογής του το 2016, ότι

εφαρμογή του Προγράμματος Επιείκειας. Η

θα αυξήσει τη συστημική αποτελεσματικότη-

αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμμα-

τα της δράσης της Επιτροπής στην εφαρμογή

τος Επιείκειας και η ολοκλήρωση σε σύντο-

κανόνων ανταγωνισμού, με την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και τη διάθεσή τους
σε άλλες έρευνες.

μο χρόνο μιας έρευνας τέτοιου βεληνεκούς,
από την άποψη της έκτασης, της έντασης και
της διάρκειας των ερευνώμενων πρακτικών,

Ήδη κατά το έτος 2016 δύο υποθέσεις που

καθώς και του όγκου του συλλεχθέντος απο-

είχαν εισαχθεί προς συζήτηση ενώπιον της

δεικτικού υλικού, όπως και η επιτυχής εφαρ-
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Μήνυμα του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού
μογή της διαδικασίας διευθέτησης στην εν

κετ. Επίσης, ολοκληρώθηκε σειρά εκκρε-

λόγω υπόθεση, καταδεικνύουν τον υψηλό

μών ερευνών με επιτυχία και αντίστοιχα ει-

βαθμό ωριμότητας και αποτελεσματικότη-

σήχθησαν οι σχετικές υποθέσεις προς εκδί-

τας που κατέκτησε και παγίωσε συστημα-

καση ενώπιον της Επιτροπής, η έκβαση των

τικά και με επιμονή η Επιτροπή Ανταγωνι-

οποίων θα διαμορφώσει τη δράση της Επι-

σμού ως δημόσια αρχή εφαρμογής του δι-

τροπής το προσεχές έτος.

καίου κατά τα τελευταία έτη. Κατάκτηση η

Παράλληλα, πολύ σημαντικό είναι ότι οι απο-

οποία αναγνωρίζεται και εκτός των ελλη-

φάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού επικυ-

νικών συνόρων, στην υψηλή θέση της Επι-

ρώθηκαν από τα διοικητικά δικαστήρια ως

τροπής Ανταγωνισμού μεταξύ όλων των Αρ-

προς την ουσία του περιεχομένου τους. Το

χών Ανταγωνισμού στη διεθνή και ευρωπαϊ-

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Συμβού-

κή κατάταξη (βλ. ενδεικτικά αξιολογήσεις της

λιο της Επικρατείας, ως καθ’ ύλην αρμόδια

Επιτροπής των τελευταίων ετών και αξιολό-

δικαστήρια, εξέτασαν μεγάλο αριθμό προ-

γηση της Επιτροπής για το έτος 2016 στην έκ-

σφυγών και αιτήσεων αναίρεσης κατά των

δοση Global Competition Review).

αποφάσεων της Επιτροπής, και το Διοικητικό

Επιπλέον, κατά το έτος 2016, η Επιτρο-

Εφετείο περιορίστηκε μόνο σε τροποποίηση

πή Ανταγωνισμού επέβαλε υψηλά πρόστι-

του ύψους των επιβληθέντων προστίμων.

μα με αποφάσεις της για παραβάσεις των

Η θετική πορεία της Επιτροπής επιτεύχθηκε

άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 περί προ-

παρά την κατά τα ανωτέρω μείωση του αριθ-

στασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και

μού των απασχολουμένων στην Γενική Διεύ-

αντίστοιχα 101 και 102 της Συνθήκης για τη

θυνση Ανταγωνισμού κυρίως ειδικών επι-

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά

στημόνων, νομικών, με ειδίκευση στον αντα-

την διαρκή οικονομική κρίση. Ειδικότερα,

γωνισμό. Η μείωση αυτή δυσχέρανε σε ση-

επιπλέον των ανωτέρω, επέβαλε πρόστι-

μαντικό βαθμό την ικανότητα της Επιτροπής

μο 10.436.000 ευρώ σε εταιρίες του ομίλου

να φέρει σε πέρας το έργο της πιο έγκαιρα

Colgate Palmolive και σε επιχειρήσεις λια-

και αποτελεσματικά.

νικής και χονδρικής πώλησης σούπερ μάρ-
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Στο πλαίσιο της προώθησης πολιτικών αντα-

με την ολοκλήρωση του 3ου κατά σειρά έρ-

γωνισμού η Επιτροπή εξέδωσε νέο ενημε-

γου εκείνου του εντοπισμού πιθανών ρυθμι-

ρωτικό δελτίο σχετικά με την ως άνω Δια-

στικών εμποδίων σε συγκεκριμένους τομείς

δικασία Διευθέτησης διαφορών, ενώ προώ-

των κατασκευών, των μέσων μαζικής ενη-

θησε τον Οδηγό για τις επιχειρήσεις και τις

μέρωσης, το χονδρεμπόριο, το ηλεκτρονικό

ενώσεις επιχειρήσεων και συνδιοργάνωσε

εμπόριο και σε τομείς της μεταποίησης. Τέ-

ειδικό θεματικό εργαστήρι με τον ΣΕΒ για την

λος, η Επιτροπή προχώρησε στην υλοποίη-

επίδραση των κανόνων του ανταγωνισμού

ση του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτρο-

στη λειτουργία των ενώσεων επιχειρήσεων.

πής Ανταγωνισμού» με την προσδοκία ότι αν

Επίσης, συνδιοργάνωσε προγράμματα κα-

το πρόγραμμα ανταποκριθεί στις προδιαγρα-

τάρτισης δικαστών σε θέματα της Ευρωπα-

φές θα συμβάλλει στη βελτίωση της αποδο-

ϊκής και Εθνικής νομοθεσίας ανταγωνισμού

τικότητας, της αποτελεσματικότητας του ελε-

σε Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα σε συνερ-

γκτικού της έργου και των παρεχόμενων από

γασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημο-

αυτήν υπηρεσιών στους πολίτες.

σίου Δικαίου (EPLO).
Οι γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα
της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης
προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Το 2016 συνεχίστηκε η
συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με
τον ΟΟΣΑ στα προγράμματα ανάλυσης επιπτώσεων ρυθμίσεων στον ανταγωνισμό, και
ενισχύθηκε, έτι περαιτέρω, η τεχνογνωσία
της Αρχής και το συμβουλευτικό της έργο,
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Διοικητική
Υποστήριξη Ανθρώπινο
Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία

Η Επιτροπή
Ανταγωνισμού σε 1’

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή

Αποστολή
Διερεύνηση, διαπίστωση και επιβολή
κυρώσεων για αντι-ανταγωνιστικές
πρακτικές (καρτέλ, συμφωνίες, κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης)
έλεγχοι σε επιχειρήσεις και
66 επιτόπιοι
ενώσεις επιχειρήσεων
688 αιτήσεις παροχής πληροφοριών
30 ανωμοτί καταθέσεις

Έλεγχος συγχωνεύσεων
και εξαγορών

Έκδοση γνωμοδοτήσεων για άρση
ρυθμιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό
και ανάληψη δράσεων για την προώθηση
της κουλτούρας του ανταγωνισμού.

Επιβληθέντα πρόστιμα

€11,6 εκ.

2016

€31,5εκ.

2015

€470,6εκ.

2000-2016

Θέση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (2016)
Κατέχει
την 1η θέση εντός του
Ευρωπαϊκού Δικτύου
Ανταγωνισμού, μαζί με
την Ισπανία, στις έρευνες
και παρεμβάσεις/
αποφάσεις στον τομέα των
τροφίμων.

Κατέχει
την 7η θέση μεταξύ των
ευρωπαϊκών αρχών
ανταγωνισμού όσον
αφορά σε διεκπεραίωση
υποθέσεων παράβασης
του δικαίου του
ανταγωνισμού.

Κατέχει
την 14η θέση μεταξύ
των ευρωπαϊκών αρχών
ανταγωνισμού στην κίνηση
νέων ερευνών.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ECN Statistics

01
02
03
04

Θέση στην παγκόσμια κατάταξη (2016)
Κατέχει την 15η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά στη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων σε
επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων.
Κατέχει την 12η θέση μστην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά στη διεξαγωγή (νέων) ερευνών για
παραβάσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.
Κατέχει την 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά στην ολοκλήρωση ερευνών για παραβάσεις
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.
Κατέχει την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά στην ολοκλήρωση ερευνών για παραβάσεις
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης μέσω της διαδικασίας αποδοχής δεσμεύσεων (commitments).
Πηγή: Global Competition Review

Σημαντικότερες Παρεμβάσεις
για το έτος 2016
Αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές
και συγκεντρώσεις επιχειρήσεων

Ανακοίνωση αιτιάσεων
κατά 50 και πλέον επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο για συμμετοχή σε καρτελική σύμπραξη για τη χειραγώγηση διαγωνισμών δημόσιων έργων, το διάστημα
1989 έως 2016
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Επιβολή προστίμου
ύψους 1.053.595 ευρώ
σε οχτώ (8) εταιρίες συμφερόντων των αδελφών
XONTOY, στο πλαίσιο της
νέας διαδικασίας διευθέτησης διαφορών, για τον
καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων εμπορίας τους
(αγορά καλλυντικών)

Τροποποίηση δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με
προγενέστερες αποφάσεις (υπ’ αριθ. 551/2012,
589/2014, 596/2014 και
618/2015) της Επιτροπής Ανταγωνισμού από
την ΔΕΠΑ αναφορικά με
το πρόγραμμα διάθεσης
ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών
δημοπρασιών

Επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 10.436.000
ευρώ σε εταιρίες του
Ομίλου COLGATEPALMOLIVE και σε επιχειρήσεις λιανικής και
χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ για
τον περιορισμό των παράλληλων εισαγωγών
στις αγορές απορρυπαντικών και καλλυντικών
ευρείας διανομής

Έκδοση 33 αποφάσεων για
παραβάσεις του δικαίου του
ελεύθερου ανταγωνισμού και
10 απορριπτικών αποφάσεων καταγγελιών λόγω χαμηλής μοριοδότησης

Ανακοίνωση αιτιάσεων
προς επιχειρήσεις για
συμμετοχή σε συμφωνίας ή/και εναρμονισμένη
πρακτική με στόχο τη νόθευση του διαγωνισμού
«Περιβαλλοντική Αποκατάσταση – Ανάπλαση
Χ.Α.Δ.Α. Νομού Πέλλας»

Ανακοίνωση αιτιάσεων
προς επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην
αγορά υλικών και σκευασμάτων σχετικών με τις
παθήσεις των νεφρών

Διερεύνηση εις βάθος έξι (6)
και έγκριση συνολικά δώδεκα (12) συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αξιολόγηση πρότασης
δεσμεύσεων της εταιρίας ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Α.Ε. στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών της
εταιρίας Κ.Σ. Χολής ΑΕΒΕΕ για πιθανολογούμενα προβλήματα ανταγωνισμού στη λειτουργία του
εξουσιοδοτημένου δικτύου NISSAN
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Σημαντικότερες Παρεμβάσεις
για το έτος 2016
Προώθηση Πολιτικών
Ανταγωνισμού

Ολοκλήρωση του 3ου (τρίτου)
κατά σειρά έργου συνεργασίας
με τον Ο.Ο.Σ.Α. περί αξιολόγησης
των συνθηκών ανταγωνισμού για
τον εντοπισμό πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας (κατασκευές, μέσα μαζικής
ενημέρωσης, χονδρεμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο και σε ορισμένους τομείς μεταποίησης)
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Γνωμοδότηση στον τομέα της
απελευθέρωσης επαγγελμάτων
και συγκεκριμένα στη διατήρηση
των προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού
ναυτιλίας

Έκδοση ενημερωτικού
δελτίου σχετικά με τη
Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών

Συνδιοργάνωση προγράμματος κατάρτισης δικαστών σε θέματα που αφορούν την επιβολή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας ανταγωνισμού σε
Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα
σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προώθηση του Οδηγού για τις
επιχειρήσεις και τις ενώσεις
επιχειρήσεων και συνδιοργάνωση ειδικού θεματικού εργαστηρίου με τον ΣΕΒ, με θέμα
την αλληλεπίδραση των κανόνων του ανταγωνισμού με τη
λειτουργία των ενώσεων επιχειρήσεων

Κανονιστικές
Αποφάσεις
Έκδοση απόφασης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού για τoν καθορισμό
των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη διευθέτηση
διαφορών σε υποθέσεις
οριζοντίων συμπράξεων
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες &
Οργάνωση
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της Επιτροπής
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Πολιτικές
Προώθησης
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της Γενικής
Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού

Διοικητική
Υποστήριξη Ανθρώπινο
Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία
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2.1. Αρμοδιότητες και Οργάνωση
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) εγγυάται την
εφαρμογή του εθνικού και ενωσιακού δικαίου
του ανταγωνισμού προς όφελος της εύρυθμης
λειτουργίας της αγοράς. Είναι Ανεξάρτητη Αρχή
με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Έχει
την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής
του ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου
Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, καθώς και
των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ). Στόχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς
ανταγωνιστικής δομής της αγοράς. Για την
εκπλήρωση του στόχου αυτού, η Επιτροπή
εντοπίζει και τιμωρεί τις πρακτικές από
μέρους των επιχειρήσεων που περιορίζουν
ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και μεριμνά
για την άρση των φραγμών εισόδου στην
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αγορά, καθιστώντας την ελεύθερη και
ανοικτή για όλες τις επιχειρήσεις. Μέσω του
υγιούς ανταγωνισμού, επέρχεται αύξηση της
αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας,
των επενδύσεων, της έρευνας και
ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως συνέπεια,
επιτυγχάνεται μείωση των τιμών, βελτίωση της
ποιότητας και του εύρους των παρεχομένων
προϊόντων και υπηρεσιών, με επακόλουθα
αφενός μεν τη διεύρυνση των επιλογών
για τους καταναλωτές και την αύξηση της
αγοραστικής τους δύναμης, αφετέρου δε την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την
ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνικής
ευημερίας εν γένει.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΝΤΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά και διώκει αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων
(συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων) σε οριζόντιο και κάθετο
επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης. Σε περιπτώσεις
παράβασης της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, επιβάλλει
κυρώσεις στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, είτε κατά την τακτική διαδικασία είτε κατά τη διαδικασία
διευθέτησης (στην περίπτωση των οριζοντίων συμπράξεων) και μπορεί να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα για
την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης του δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον
η Επιτροπή δύναται να αποδέχεται από μέρους των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων
την ανάληψη δεσμεύσεων προς παύση πιθανολογούμενης παράβασης. Οι αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις
μεταξύ επιχειρήσεων αποσκοπούν στη μείωση του μεταξύ τους ανταγωνισμού και δύναται να αφορούν στις
τιμές των προϊόντων ή στην μείωση της παραγωγής κάθε επιχείρησης, καθώς και στην κατανομή των αγορών,
στην επιβράδυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης, στη μείωση των επενδύσεων κ.λπ. Οι καταχρηστικές της
δεσπόζουσας θέσης συμπεριφορές αποσκοπούν ιδίως στον αποκλεισμό ανταγωνιστών ή στη θέση φραγμών
στην αγορά με σκοπό την αποτροπή εισόδου νέων ανταγωνιστών.

ΈΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει προληπτικά τις συγκεντρώσεις (συγχωνεύσεις και εξαγορές) μεταξύ
επιχειρήσεων προς αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό, στις σχετικές με την εκάστοτε
συγκέντρωση αγορές. Ο προληπτικός έλεγχος αφορά εξαγορές/συγχωνεύσεις που πληρούν συγκεκριμένες
οικονομικές προϋποθέσεις ως προς τον κύκλο εργασιών των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και στοχεύει
στην αποτροπή δημιουργίας μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων στις επηρεαζόμενες αγορές.
Κατόπιν αξιολόγησης των κριτηρίων του νόμου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφασίζει αν θα επιτρέψει, αν
θα εγκρίνει υπό όρους ή αν θα απαγορεύσει τη συγκέντρωση.

ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΡΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, περαιτέρω, γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού, είτε μετά από αίτημα
δημοσίων φορέων είτε και αυτεπαγγέλτως, όταν διαπιστώνει την ύπαρξη κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες
παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ανταγωνισμού.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είναι αρμόδια για την τήρηση των διατάξεων του ν. 146/1914 περί αθέμιτου
ανταγωνισμού, η εφαρμογή των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων.
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2.2.

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας

H Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο
στο οποίο ο νομοθέτης είχε αναθέσει την
αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του
ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού». Ο συγκεκριμένος νόμος
αντικαταστάθηκε από το ν. 3959/2011
«Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»,
ο οποίος ψηφίστηκε στις 20 Απριλίου 2011
και ισχύει μέχρι σήμερα, με τις τροποποιήσεις
που επήλθαν με τους νόμους τους νόμους
4013/2011, 4072/2012, 4364/2016 και
4389/2016.
Από το 2003, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες
της Επιτροπής διευρύνθηκαν, ώστε να
περιλαμβάνουν και την εφαρμογή των
ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού (άρθρα
101 και 102 Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003.
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Με το ν. 2296/1995, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
απέκτησε τη μορφή Ανεξάρτητης Αρχής με
διοικητική αυτοτέλεια, ενώ με το ν. 2837/2000
απέκτησε και οικονομική αυτοτέλεια.
Τέλος, με το ν. 3373/2005, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού απέκτησε διακεκριμένη
νομική προσωπικότητα που της επιτρέπει
να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους
δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις
ή παραλείψεις της, ενώ παράλληλα της
αναγνωρίστηκε αρμοδιότητα κανονιστικής
παρέμβασης σε κλάδους της οικονομίας
(όπως περιγράφεται πλέον στο άρθρο 11
του ν. 3959/2011). Επιπλέον, διευρύνθηκαν
οι ελεγκτικές της εξουσίες, καθώς και οι
αρμοδιότητές της αναφορικά με την εφαρμογή
των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού, στη
βάση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΚ)
1/2003.
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Περαιτέρω, με το ν. 3592/2007 για τις
συγκεντρώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
(ΜΜΕ), με τον οποίο θεσπίστηκαν ειδικές
προϋποθέσεις για την έγκριση συγχωνεύσεων
και εξαγορών στις σχετικές αυτές αγορές, η
Επιτροπή Ανταγωνισμού ορίστηκε ως αρμόδιο
όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης
ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή των
σχετικών κυρώσεων.
Η εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και ο τρόπος διαχείρισης των
πόρων της ρυθμίζονται από το ν. 3959/2011 και
τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισής
της (ΚΥΑ 117/2013, ΦΕΚ Β΄ 54/16-1-2013),
ενώ η οργάνωση και στελέχωσή της
καθορίζονται πλέον στον Οργανισμό της
Επιτροπής Ανταγωνισμού (Π.Δ. 76/2012,

το οποίο αντικατέστησε το ΠΔ 31/2006).
Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει
εκδώσει σειρά κανονιστικών αποφάσεων
για την προτεραιοποίηση και χειρισμό των
υποθέσεων που ερευνά, κατ’ εξουσιοδότηση
του ν. 3959/2011.
Οι αποφάσεις της Αρχής και τα κανονιστικά
κείμενα που διέπουν τη λειτουργία της
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της
(www.epant.gr) και στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
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2.3.

Σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι Ανεξάρτητη
Διοικητική Αρχή, με διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια, και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκροτείται
από οκτώ τακτικά μέλη, τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο τέσσερις Εισηγητές και δύο μέλη
μη πλήρους απασχόλησης. Στελεχώνεται
από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους,
που διακρίνονται για την επιστημονική
τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους
ικανότητα στο νομικό και οικονομικό τομέα.
Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από
το νόμο και τη συνείδησή τους. Επιπλέον, ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές
είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν,
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κατά το χρόνο που κατέχουν τη θέση τους,
σε αναστολή της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται από
τη Βουλή, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 101 Α παρ.2 του
Συντάγματος, διορίζονται δε με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και οι
Εισηγητές, επιλέγονται και διορίζονται από
τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής. Η θητεία του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικών
και αναπληρωματικών, καθώς και των
Εισηγητών, είναι πενταετής και μπορεί να
ανανεωθεί μόνο για μία επιπλέον θητεία.
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Ο Πρόεδρος, ύστερα από εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, εισάγει
ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού τις
υποθέσεις που πληρούν τα κριτήρια της
κατά προτεραιότητα εξέτασης. Αμέσως μετά
την προτεραιοποίηση μιας υπόθεσης, αυτή
ανατίθεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, μετά από κλήρωση, σε έναν
από τους Εισηγητές. Σε περίπτωση που
η υπόθεση εισάγεται σε Τμήμα ορίζονται,
επίσης μετά από κλήρωση, τα τακτικά μέλη
της Επιτροπής, πλην των Εισηγητών, που θα
απαρτίσουν τη σύνθεση του Τμήματος που
θα αναλάβει την υπόθεση. Ο Εισηγητής, στον
οποίο ανατίθεται υπόθεση, συνεπικουρείται
από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού.

Η Ε.Α. συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά
διαστήματα σε Ολομέλεια ή σε Τμήματα.
Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
δημοσιεύεται στο δικτυακό της τόπο. Οι
Αποφάσεις και οι Γνωμοδοτήσεις της Ε.Α.
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
είναι ο ανώτερος διοικητικός προϊστάμενος
του προσωπικού των οργανικών μονάδων
της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εκπροσωπεί,
επίσης, την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις
Επιτροπές και Ομάδες, συνεδριάσεις και
Συνόδους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και
άλλων διεθνών οργανισμών, δυνάμενος να
εξουσιοδοτεί προς τούτο τον Αντιπρόεδρο ή
άλλα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος
Αρείου Πάγου ε.τ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δημήτριος Λουκάς, Νομικός, στέλεχος της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε αναστολή)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δ.Ν.
Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Λευκοθέα Ντέκα, Δικηγόρος
Νικόλαος Ζευγώλης , Δικηγόρος, Δ.Ν.
Πανεπιστημίου Αθηνών
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Παναγιώτης Φώτης, Οικονομολόγος, Δρ.
Οικονομικών, Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Δημήτριος Δανηλάτος, Οικονομολόγος
Ιωάννης Αυγερινός, Δ.Ν., Δικηγόρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Χρυσοβαλάντου-Βασιλική Μήλλιου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μάρθα Καββαθά, Δ.Ν., Δικηγόρος
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
Η οργανωτική δομή της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.), βάσει των διατάξεων
του ν. 3959/2011 «περί προστασίας του
ελεύθερου ανταγωνισμού» και του
Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής
Ανταγωνισμού», περιλαμβάνει τις ακόλουθες
βασικές οργανικές μονάδες: (α) Γραμματεία
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, (β)
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης και (γ) Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

α) Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και
Εισηγητών
Η Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου
και Εισηγητών υπάγεται στον Πρόεδρο
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και είναι
αρμόδια κυρίως για τη γραμματειακή και
διοικητική υποστήριξη του Προέδρου και της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και την υλοποίηση
προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και
ενημέρωσης του κοινού και των μέσων
μαζικής ενημέρωσης.

β) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης είναι

αυτοτελές, υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο
της Επιτροπής και είναι αρμόδιο, κυρίως, για
τη δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση,
τη νομική υποστήριξη των πράξεων της
Επιτροπής και τη δικαστική υπεράσπιση και
νομική υποστήριξη των μελών της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και του προσωπικού.

γ) Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.)
απαρτίζεται από 4 Διευθύνσεις και ένα
Αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στο
Γενικό Διευθυντή, ως ακολούθως:
▪ Α’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης
▪ Β’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης
▪ Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης
▪ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης
▪ Αυτοτελές Τμήμα Προώθησης Πολιτικών
Ανταγωνισμού
Της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος
συντονίζει και εποπτεύει το έργο των
Διευθύνσεων και των λοιπών οργανικών
μονάδων που υπάγονται σε αυτόν.
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Α΄ και Β΄ Διευθύνσεις Οικονομικής
Τεκμηρίωσης

Η Β’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης
αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

Οι Α’ και Β΄ Διευθύνσεις Οικονομικής
Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιες για τον
έλεγχο επιχειρηματικών πρακτικών και
συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.
3959/2011, των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ
και του σχετικού παραγώγου δικαίου, καθώς
και υποθέσεων που παραπέμπονται στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων
ενωσιακού δικαίου, κατόπιν καταγγελιών και
γνωστοποιήσεων ή αυτεπάγγελτων ελέγχων.

▪
Τμήμα Δ΄ αρμόδιο, κυρίως, για τους
επιχειρηματικούς κλάδους τραπεζών,
ασφαλειών και λοιπών χρηματοπιστωτικών
οργανισμών, ελεύθερων επαγγελμάτων,
τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και
χώρων μαζικής εστίασης, αναψυχής
και διασκέδασης και λοιπών συναφών
υπηρεσιών.

Η Α’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης
αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
▪
Τμήμα Α’ αρμόδιο, κυρίως, για τους
επιχειρηματικούς κλάδους χημικών
προϊόντων, προϊόντων ορυχείων και
λατομείων, βιομηχανικών (ενδιάμεσων)
προϊόντων, κατασκευών και κατασκευαστικών
υλικών.
▪ Τμήμα Β’ αρμόδιο, κυρίως, για τους
επιχειρηματικούς κλάδους υγείας,
φαρμα-κευτικών προϊόντων, ηλεκτρικών,
ηλεκτρονικών, πληροφορικής, αυτοκινήτων
οχημάτων, ένδυσης, υπόδησης και λοιπών
καταναλωτικών αγαθών.
▪
Τμήμα Γ΄ αρμόδιο, κυρίως, για τους
επιχειρηματικούς κλάδους τροφίμων και
ποτών, γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας.
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▪
Τμήμα Ε’ αρμόδιο, κυρίως, για τους
επιχειρηματικούς κλάδους ενέργειας,
ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταφορών,
δικαιωμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και
πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών
δραστηριοτήτων.
▪
Τμήμα ΣΤ’ (Τμήμα Ελέγχου Αγοράς
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), αρμόδιο,
κυρίως, για υποθέσεις που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ν. 3592/2007, όπως
ισχύει, καθώς και για τους επιχειρηματικούς
κλάδους των εκδόσεων και της διαφήμισης
(στο συγκεκριμένο Τμήμα απορροφήθηκε
εξ’ ολοκλήρου το αυτοτελές Τμήμα
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπως αυτό
προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3592/2007).

Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης
Η Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης είναι
αρμόδια για την παροχή νομικής υποστήριξης
στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γ.Δ.Α. και
απαρτίζεται από τα Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄, ως
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ακολούθως:

▪ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

▪ Τμήμα Α’ το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως,
με τα Α΄ και Β΄ Τμήματα Οικονομικής
Τεκμηρίωσης, για τη νομική τεκμηρίωση των
υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

▪ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

▪ Τμήμα Β’ το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως,
με τα Γ΄ και Δ΄ Τμήματα Οικονομικής
Τεκμηρίωσης, για τη νομική τεκμηρίωση των
υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
▪ Τμήμα Γ΄ το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως,
με τα Ε΄ και ΣΤ΄ Τμήματα Οικονομικής
Τεκμηρίωσης, για τη νομική τεκμηρίωση των
υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης
Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα:

▪ Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης
▪
Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών
Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών

Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό
και την υποστήριξη εφαρμογής όλων των
οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών
διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αυτοτελές Τμήμα Προώθησης Πολιτικών
Ανταγωνισμού
Το Τμήμα Προώθησης Πολιτικών
Ανταγωνισμού υπάγεται απευθείας στο
Γενικό Διευθυντή και έχει ως αποστολή την
ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του
ελεύθερου ανταγωνισμού και την εν γένει
προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού.
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2.4.

Επιτροπή
Ανταγωνισμού

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
κα. Β. ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
κα. Λ. ΝΤΕΚΑ
κ. Ν. ΖΕΥΓΩΛΗΣ
κ. Π. ΦΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Δ. ΛΟΥΚΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ Ε.Α.
κα. H. ΚΟΥΤΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κα. Α. ΓΛΥΝΟΥ

Α’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κα. Κ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κα. Π. ΖΑΧΑΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α’
κ. Α. ΧΑΤΖΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
κα. Γ. ΚΑΟΥΡΑ

ΤΜΗΜΑ Β’
κα. Κ. ΜΑΝΤΖΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κ. Ν. ΣΟΥΛΕΛΕΣ

ΤΜΗΜΑ Γ’
κα. Χ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
κα. Ε. ΤΑΒΑΝΙΔΟΥ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Δ. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
κα. Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κ. Π. ΜΠΟΡΟΒΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κα. Μ. ΔΕΡΕΔΑΚΗ

ΤΜΗΜΑ Δ’
κα. Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α’
κα. Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε’
κα. Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β’
κα. Μ. ΓΛΑΡΑΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ’
κα. Μ. ΧΑΡΙΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ’
κα. Χ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
κα. Λ. ΚΑΤΣΕΡΕΛΗ
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3. Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης
περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. Οι αποφάσεις της Ε.Α. αφορούν ζητήματα κανονιστικού
περιεχομένου, εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και ελέγχου συγκεντρώσεων,
ενώ οι γνωμοδοτήσεις της αφορούν στην άρση ρυθμιστικών εμποδίων στη λειτουργία του
ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού (www.epant.gr)

Πίνακας Αποφάσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού 2016
1 1 1
Αυτεπάγγελτες έρευνες και καταγγελίες

12

Απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών λόγω
χαμηλής μοριοδότησης
Προηγούμενες γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων

35
10

Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρέκκλισης (0)
Παρακώλυση – παρεμπόδιση έρευνας
Κανονιστικές αποφάσεις
Γνωμοδοτήσεις

3.1. Πρόσφατες νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές
Κατά το 2016, με δύο διαδοχικούς χρονικά νόμους (ν. 4364/2016 -ΦΕΚ A’ 13/5.2.2016 και ν.
4389/2016-ΦΕΚ A’ 94/27.5.2016 αντίστοιχα), τροποποιήθηκε ο ν. 3959/2011 περί προστασίας του
ελεύθερου ανταγωνισμού. Δυνάμει του ν. 4364/2016 εισήχθησαν νέες διατάξεις που αφορούν
κυρίως σε ζητήματα λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κωλύματα εκλογής και θητείας
των μελών της Ε.Α. ενώ περιλήφθησαν και εκτενείς προβλέψεις για την πειθαρχική διαδικασία
των μελών της Ε.Α. Με τον εν λόγω νόμο διατυπώθηκε ρητά η υποχρέωση τήρησης των αρχών
της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας από τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώ
ρυθμίστηκαν μεταξύ άλλων οι όροι και προϋποθέσεις απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας
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του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των μελών της αρχής.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η περίπτωση αυτοδίκαιης αποχώρησης του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου της Ε.Α. με γνώμονα το όριο ηλικίας, το οποίο τέθηκε στα 73 έτη ηλικίας και τα 70
έτη ηλικίας αντίστοιχα. Επιπλέον προστέθηκε νέο ασυμβίβαστο για την απόκτηση της ιδιότητας
του Προέδρου και Αντιπροέδρου καθώς και των μελών της Ε.Α που αφορά στην συγγενική και
συζυγική σχέση με πρόσωπο που κατέχει το βουλευτικό αξίωμα ή είναι βουλευτής στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή είναι μέλος της Κυβέρνησης. Ως προς τα μέλη της Ε.Α. εισήχθη απαγόρευση άμεσου
ή έμμεσου προσπορισμού οφέλους από επιχειρήσεις ή τρίτους που επηρεάζονται άμεσα από τη
δραστηριότητά τους, ενώ επιπλέον προβλέφθηκε και η επιβολή υποχρέωσης στον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Ε.Α. περί τήρησης εμπιστευτικότητας των πληροφοριών σχετικών
με επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών μετά τη λήξη της θητείας ή την αποχώρησή τους.
Οι ρυθμίσεις που εισήχθησαν περί τροποποίησης της θητείας του Γενικού Διευθυντή και των
προϊσταμένων των Διευθύνσεων ως προβλέπονται στον Οργανισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
ήρθησαν με την μεταγενέστερη τροποποίηση του ν. 4389/2016.
Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται και ρυθμίζεται αναλυτικά η πειθαρχική διαδικασία (άρ. 13α). Τα
κυριότερα σημεία της νέας πειθαρχικής διαδικασίας αφορούν μεταξύ άλλων στις υποχρεώσεις
των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, την απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων,
όπως τροποποιήθηκαν με τον μεταγενέστερο ν. 4389/2016, τις επιβαλλόμενες από το Πειθαρχικό
Συμβούλιο ποινές, στην τηρούμενη διαδικασία καθώς και στη σχέση της πειθαρχικής με την
ποινική διαδικασία. Με τον μεταγενέστερο νόμο (4389/2016) τροποπποιήθηκαν επίσης ορισμένα
σημεία του άρθρου 13α ως προς τα διαδικαστικά εχέγγυα και ιδίως προστέθηκε και η δυνατότητα
προσβολής των αποφάσεων του τελευταίου με την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ.
Παράλληλα εισήχθη ρύθμιση για ζητήματα που αφορούν την προσφυγή υπηρεσιών σε υπηρεσίες
εξωτερικών δικηγόρων για τις ανάγκες της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της εκπροσώπησής
της ενώπιον των δικαστηρίων, ελλείψει της στελέχωσης του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της
Ε.Α. αρμοδίως, διάταξη που τροποποιήθηκε με τον μεταγενέστερο νόμο ως προς το ύψος της
αμοιβής ανά εξωτερικό δικηγόρο.
Με τον μεταγενέστερο νόμο (4389/2016) τροποποιήθηκαν επίσης ορισμένα σημεία του άρθρου
13α ως προς τα διαδικαστικά εχέγγυα και ιδίως προστέθηκε το άρθρο 25α το οποίο προβλέπει
τη δυνατότητα της Ε.Α. να θεσπίσει με απόφασή της διαδικασία διευθέτησης διαφορών με τις
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που εκούσια και με ελεύθερη βούληση παραδέχονται
τη συμμετοχή τους σε αποδιδόμενη σε αυτές οριζόντια καρτελική σύμπραξη, κατά παράβαση
του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, καθώς και να ρυθμίσει, εντός της
κανονιστικής εμβέλειας που οριοθετείται με το εν λόγω άρθρο, τα εκεί ενδεικτικώς αναφερόμενα
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ζητήματα, αλλά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που συνδέονται με τη διεξαγωγή της
διαδικασίας αυτής. Συναφώς, με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιδ (εε) του ν. 3959/2011, παρέχεται
νομοθετική εξουσιοδότηση στην Ε.Α. να καθορίσει με απόφασή της τη διαδικασία και να ρυθμίσει
τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών κατά το άρθρο 25α
του ν. 3959/2011. Με τον ίδιο νόμο τροποποιήθηκε το άρθρο 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών
κυρώσεων, ώστε να προβλεφθεί ρητά η περίπτωση της υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης
και η αναγνώρισης της ευθύνης ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου των σχετικών αδικημάτων
που στοιχειοθετούνται με την ίδια παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού.

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις
οριζοντίων συμπράξεων – Απόφαση υπ’ αριθ. 628/2016 Ε.Α.
Με την υπ’ αριθ. 628/2016 ομόφωνη απόφασή της, η Ε.Α. θέσπισε τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 25α και 14 παρ. 2 περ. ιδ (εε) του ν. 3959/2011. Η Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών
αφορά στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις για τις οποίες διεξάγονται έρευνες για συμμετοχή σε
οριζόντια καρτελική σύμπραξη και σε βάρος των οποίων έχουν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία
και έχει στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ,
αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή τους στην παράβαση και την ευθύνη τους από αυτή
και παραιτούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από το δικαίωμά τους να λάβουν πλήρη πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και από το δικαίωμα προφορικής ακρόασης κατά
τη συζήτηση ενώπιον της ΕΑ. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση διαπίστωσης παράβασης από
την ΕΑ κατά το άρθρο 25α τελευταίο εδάφιο του ν. 3959/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ.
1, 2 και 3 του ίδιου νόμου, εκδίδεται κατ’ απλοποιημένη διαδικασία, αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι
ισχυρισμοί, νομικοί και πραγματικοί, και οι θέσεις των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, όπως υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών. Με την ίδια απόφαση προβλέπεται η επιβολή προστίμου στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, κατά το άρθρο 25 παρ. 1 έως 3 του
ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΑ - Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων, μειωμένου κατά ποσοστού 15% λόγω υπαγωγής της υπόθεσης στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.
Σκοπός της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παραβάσεις του
άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, καθώς και ο περιορισμός του αριθμού
των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Ε.Α. ενώπιον του Διοικητικού Εφε-
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τείου Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να εξετάζει περισσότερες υποθέσεις με τους ίδιους πόρους και με λιγότερη διοικητική επιβάρυνση και να αυξάνει,
έτσι, τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της δράσης της και να ενισχύει, συγχρόνως, το ενδιαφέρον των
πολιτών για την αποτελεσματική και έγκαιρη τιμωρία των παραβατών.
Στο πλαίσιο αυτό, στις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
της διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΑ μπορεί να επιβάλλονται μειωμένα πρόστιμα υπό τις
ειδικότερες προϋποθέσεις της διάταξης. Η συμβολή αυτή λαμβάνει τη μορφή της ειλικρινούς,
ανέκκλητης και ανεπιφύλακτης παραδοχής από μέρους της εμπλεκόμενης επιχείρησης της
αποδιδόμενης σε αυτή συμμετοχής στην παράβαση και της ευθύνης που συνεπάγεται η συμμετοχή αυτή, καθώς και της παραίτησής της από την άσκηση συγκεκριμένων δικονομικών δικαιωμάτων και δικαιολογεί μείωση του προστίμου που επιβάλλεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών οι επιχειρήσεις για τις οποίες διεξάγονται έρευνες για συμμετοχή σε οριζόντια καρτελική σύμπραξη και σε βάρος των οποίων έχουν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία και έχει στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 1 του
ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή τους στην
παράβαση και την ευθύνη τους από αυτή και παραιτούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από
το δικαίωμά τους να λάβουν πλήρη πρόσβαση στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και από το
δικαίωμα προφορικής ακρόασης κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ε.Α.
Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση διαπίστωσης παράβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
κατά το άρθρο 25α τελευταίο εδάφιο του ν. 3959/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ. 1, 2
και 326 του ίδιου νόμου, εκδίδεται κατ’ απλοποιημένη διαδικασία, αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι
ισχυρισμοί, νομικοί και πραγματικοί, και οι θέσεις των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, όπως υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών. Με την ίδια απόφαση, προβλέπεται η επιβολή προστίμου στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, κατά το άρθρο 25 παρ. 1 έως 3 του
ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΑ - Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων, μειωμένου κατά ποσοστού 15% λόγω υπαγωγής της υπόθεσης στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.
Περισσότερες πληροφορίες για τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών παρέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Νο.3 της Ε.Α (αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 της παρούσης).
Η διαδικασία διευθέτησης κινήθηκε σε δύο υποθέσεις που εισήχθησαν ενώπιον της Επιτροπής
Ανταγωνισμού το 2016 στους κλάδους της κατασκευής δημοσίων έργων καθώς και της λιανικής εμπορίας καλλυντικών. Στην υπόθεση των καλλυντικών, η Ε.Α. επέβαλλε για πρώτη φορά
πρόστιμο για παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού σε ορισμένα από τα εμπλεκόμενα
μέρη που υπήχθησαν στη σχετική διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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3.2. Αποφάσεις σε θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
Το 2016 η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε τριάντα πέντε (35) αποφάσεις κατ΄ εφαρμογή
του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 (ή/και 101 ΣΛΕΕ) για περιπτώσεις αντι-ανταγωνιστικών
συμφωνιών και συμπράξεων) και του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 (ή/και 102 ΣΛΕΕ) για
περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσεις). Σε τρεις (3) αποφάσεις διαπίστωσε πράγματι
τη διάπραξη παράβασης και επέβαλε κυρώσεις, ενώ στις υπόλοιπες διαπίστωσε ότι έκρινε ότι
δεν στοιχειοθετήθηκε παράβαση κατά την έννοια των ανωτέρω άρθρων. Επιπλέον, η Αρχή
εξέδωσε επτά (7) ανακοινώσεις αιτιάσεων για πιθανολογούμενες παραβάσεις των ως άνω
άρθρων, ενώ επίσης εξέδωσε μία απόφαση επιβολής προστίμου 15.000 ευρώ σε ένωση
επιχειρήσεων για παρακώλυση της διενέργειας του επιτοπίου ελέγχου από την Αρχή, κατ’
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 39 παρ. 5 του ν. 3959/2011.

Περιγραφή Σημαντικότερων Παρεμβάσεων για τη Διαπίστωση Αντιανταγωνιστικών Πρακτικών
Ανακοίνωση αιτιάσεων προς εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων
έργων – Αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων και διαμαρτυριών προερχόμενων από αναθέτουσες αρχές και
από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των δημοσίων έργων, η Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού διενήργησε αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων
έργων υποδομής για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 (ή / και του άρθρου 1 του ν. 703/1977), καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Στα έργα αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, έργα κατασκευής μεγάλων οδικών αξόνων, έργα ΜΕΤΡΟ, Προαστιακού και σιδηροδρομικών γραμμών/ σταθμών, έργα που δημοπρατήθηκαν με το σύστημα της παραχώρησης και έργα μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Το 2016 κοινοποιήθηκε η ανακοίνωση αιτιάσεων σε εταιρίες των ομίλων ΕΛΛΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΕΓΕΚ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και INTRACOM οι οποίες συμμετείχαν, κατά την εισήγηση, με διαφορετικό χρόνο έναρξης έκαστη, σε καρτελική σύμπραξη για τη χειραγώγηση διαγωνισμών
δημόσιων έργων, η οποία διήρκεσε για μακρό χρονικό διάστημα (1989 έως 2016). Από το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων που εντοπίσθηκαν στη διάρκεια της αυτεπάγγελτης έρευνας
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προέβαιναν σε συνεννοήσεις αναφορικά με:
α) τον προσδιορισμό, εκ των προτέρων, του αναδόχου ανά διαγωνισμό,
β) τον καθορισμό του ύψους των προσφερόμενων εκπτώσεων,
γ) την μη υποβολή οικονομικών προσφορών σε διαγωνισμούς, έναντι οικονομικών
ανταλλαγμάτων,
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δ) την από κοινού εκτέλεση των έργων, παρά τη συμμετοχή τους σε φαινομενικά
ανταγωνιστικά σχήματα, μέσω επαφών σε χρόνο πριν από την υποβολή οικονομικών
προσφορών, ή/ και
ε) την παραίτηση από τη διεκδίκηση διαγωνισμών με αντάλλαγμα την από κοινού
συμμετοχή στην εκτέλεση των έργων.
Η εν λόγω καρτελική σύμπραξη υλοποιήθηκε κυρίως μέσω τακτικών συναντήσεων εκπροσώπων των εμπλεκομένων ανταγωνιστών ή και με τη σύναψη διασφαλιστικών/αποζημιωτικών συμφωνητικών. Με βάση την εισήγηση είχαν συμμετοχή στις συνεννοήσεις,
κατά περιόδους ή ως προς συγκεκριμένους διαγωνισμούς, και εταιρίες των ομίλων FCC,
VINCI, HOCHTIEF και SIEMENS, καθώς και οι εταιρίες ΒΙΟΤΕΡ, ΕΚΤΕΡ, ΘΕΜΕΛΗ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ALSTOM TRANSPORT, IACOVOU BROTHERS,
ARCHIRODON CONSTRUCTION, SALINI, SELI, ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
ΕΡΕΤΒΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, NEMESIS, VAN OORD, TADEI, IMPRESA, RIZZANI και
MAIRE TECNIMONT. Την έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού συνέδραμε ουσιαστικά ο όμιλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα επιείκειας, για τον οποίο προτείνεται, σύμφωνα με την εισήγηση, η μη επιβολή προστίμου στο πλαίσιο του άρθρου 25 παρ. 8 του ν. 3959/2011. Περαιτέρω, προτείνεται η διαπίστωση της συμμετοχής στην εν λόγω σύμπραξη και των ακόλουθων εταιριών, ως προς
τις οποίες όμως έχει παραγραφεί η δυνατότητα της ΕΑ να επιβάλει πρόστιμο: ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, ΕΜΠΕΔΟΣ, ΕΛΤΕΡ, ΑΛΤΕ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΝΙΚΗ, ΠΑΡΝΩΝ, ΕΡΓΑΣ, ΓΕΝΕΡ, ΕΛΤΕΚ και SOMAGUE
ENGENHARIA, καθώς και των συνδέσμων εργοληπτικών εταιριών ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ. Στην εν
λόγω υπόθεση κινήθηκε η διαδικασία διευθέτησης για όσα από τα εμπλεκόμενα μέρη ζήτησαν να υπαχθούν σε αυτή, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους.

39

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υπόθεση καλλυντικών προϊόντων (Ανακοίνωση αιτιάσεων και επιβολή
προστίμου στο πλαίσιο διαδικασίας διευθέτησης διαφοράς)
Η υπόθεση αφορά σε αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξήγαγε η ΓΔΑ στην αγορά καλλυντικών
προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής, σε συνέχεια καταγγελιών της εταιρίας NOTOSCOM
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε για πιθανή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77
(νυν άρθρα 1 και 2 του ν. 3959/2011) και 101 και 102 ΣΛΕΕ. H ανακοίνωση αιτιάσεων κοινοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής σε επίπεδο χονδρικής (ESTEE LAUDER HELLAS A.E., Π. Ν.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε., L’ OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS A.E., ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και
PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε.) και λιανικής πώλησης (εταιρίες που λειτουργούν υπό το διακριτικό σήμα «HONDOS CENTER»). Στην εισήγηση επισημαίνονται αφενός οι
αντι-ανταγωνιστικές συμφωνίες ανάμεσα σε χονδρεμπόρους καλλυντικών υψηλής ποιότητας
και τιμής, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο τον έμμεσο καθορισμό των τιμών μεταπώλησης από
μέρους των λιανοπωλητών με τον καθορισμό ενιαίου ύψους εκπτώσεων και αφετέρου οι οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες στη σύναψη των οποίων προέβησαν οι εταιρίες συμφερόντων
των αδελφών Χόντου, υπό το πρίσμα του καθορισμού ενιαίων τιμών. Οι πρακτικές που εντοπίσθηκαν, εκτιμήθηκε ότι συνιστούν σειρά ενεργειών, οι οποίες εντάσσονταν σε ένα «συνολικό σχέδιο» νόθευσης του ανταγωνισμού, ενώ η διάρκεια των παραβάσεων καλύπτει διάστημα από δύο έως και έξι χρόνια για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.
Στην εν λόγω υπόθεση εφαρμόστηκε η απλοποιημένη νέα διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρ. 25α του ν. 3959/2011 και της υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασης της Ε.Α., κατόπιν
σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης των εμπλεκόμενων εταιριών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού εξέδωσε ομόφωνη απόφαση για την διευθέτηση της υπόθεσης που αφορά σε παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/77 (νυν ν. 3959/2011) και
81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ) από τις ακόλουθες οχτώ (8) εταιρίες συμφερόντων των αδελφών
XONTOY: α) «HONDOS CENTER A.E.E. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ», β) «ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε.»,
γ) «ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε.&Β.Ε.», δ) «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α.Ε.&Β.Ε.», ε) «ANSWER A.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ», στ) «STEP A.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», ζ) «MAKALDI A.E.E. ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
και η) «ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.». Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της απόφασης, διαπιστώθηκε ότι οι προαναφερόμενες εταιρίες συμμετείχαν σε οριζόντια συμφωνία με
αντικείμενο τον καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού. Για την παράβαση αυτή, η Επιτροπή επέβαλε στις εν λόγω εταιρίες πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε
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1.053.595 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω εταιρίες αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή τους στην αποδιδόμενη παράβαση, με περιεχόμενο τον εξ αντικειμένου περιορισμό του
ανταγωνισμού, κατά την περίοδο Ιουνίου 2003 – Ιουνίου 2006 και για τη συνεργασία και παραδοχή τους αυτή, η Ε.Α. μείωσε τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για κάθε εμπλεκόμενη εταιρία κατά
15%, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που εκδίδει η Ε.Α.
σύμφωνα με τη νέα Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, ενώ για το εναπομείναν σκέλος της
εξετασθείσης υπόθεσης, θα εκδοθεί απόφαση εντός του επόμενου έτους.

Τροποποίηση δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ
Η Ολομέλεια της Ε.Α. με ομόφωνη απόφασή της αποδέχθηκε την πρόταση της ΔΕΠΑ Α.Ε. για
τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της (υπ’ αριθ.
551/2012, 589/2014, 596/2014, 618/2015) και ειδικότερα: (α) την αύξηση των ποσοτήτων φυσικού
αερίου που διατίθενται μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών και την τροποποίηση επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος, ενόψει και της επικείμενης
ετήσιας δημοπρασίας, και (β) την τροποποίηση των επιμέρους όρων που έχουν τεθεί στη ΔΕΠΑ
αναφορικά με τη δέσμευση δυναμικότητας στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ και, ακολούθως, την
επανεξέταση της σχετικής δέσμης δεσμεύσεων, με γνώμονα την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών μετάβασης στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατανομή δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης και για τη διαχείριση συμβατικής συμφόρησης (βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
984/2013 και 715/2009 αντιστοίχως). Ειδικότερα, με βάση τις τροποποιημένες δεσμεύσεις που
ανέλαβε η ΔΕΠΑ:
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Αναφορικά με τη διάθεση ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών
δημοπρασιών
• Οι νέες δημοπρατούμενες, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ποσότητες
αυξάνονται κλιμακωτά ως εξής: 16% το 2017, 17% το 2018, 18% το 2019 και 20% το 2020.
• Κάθε συμπληρωματική δημοπρατούμενη ποσότητα, πέραν δηλαδή της τρέχουσας ποσότητας
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής ποσότητας που η ΔΕΠΑ προμήθευσε τους
πελάτες της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, θα κατανέμεται σε Προμηθευτές.
• Στο τρέχον μερίδιο 10% της δημοπρατούμενης ποσότητας, το ποσοτικό κατ’ ανώτατο όριο
συμμετοχής ανά υποψήφιο αγοραστή, αυξάνεται από 15% σε 20%.
• Στο μερίδιο της συμπληρωματικής δημοπρατούμενης ποσότητας, δεν τίθεται ανώτατο όριο
συμμετοχής ανά υποψήφιο αγοραστή.
• Οι Προμηθευτές και οι Πελάτες της ΔΕΠΑ θα έχουν ίση μεταχείριση όσον αφορά στην ευελιξία
της χρήσης του αερίου που αγοράζεται.
• Κάθε τροποποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος διάθεσης
φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, το οποίο έχει διάρκεια έως το 2022 (βάσει
των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί).
• Από τον υπολογισμό των ως άνω δημοπρατούμενων ποσοτήτων, θα εξαιρούνται οι πωλήσεις
φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ εκτός Ελλάδος.
• Η ΔΕΠΑ δεσμεύεται ότι, μετά τη σύσταση της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ), θα
συνεχίσει να προσφέρει προς πώληση σε ετήσια βάση, μέσω της ΕΑΦΑ, ποσότητα φυσικού
αερίου στα ως άνω ποσοστά, βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου που ήθελε διαμορφωθεί τότε και
άνευ περαιτέρω εμπλοκής της στις διαδικασίες και τα κόστη διενέργειας δημοπρασιών. Για το
διάστημα έως τη σύσταση της ΕΑΦΑ, το κόστος διενέργειας δημοπρασιών θα αναθεωρηθεί,
σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, ώστε να περιλαμβάνει τυχόν κόστη που θα προκύπτουν από το ανα
θεωρημένο καθεστώς διενέργειας δημοπρασιών.
• Το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα
επανεξεταστεί, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΕΠΑ, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε
συνεργασία με τη ΡΑΕ, όταν το μερίδιο αγοράς της ΔΕΠΑ μειωθεί κάτω από 60%.

Πρόσβαση σε σημεία διασύνδεσης – δέσμευση δυναμικότητας
Με προηγούμενη απόφαση (551/2012), η ΔΕΠΑ έχει δεσμευτεί να δίδει προτεραιότητα σε τρίτους πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές ή πελάτες της, όσον αφορά οιαδήποτε μελλοντική επιπλέον δυναμικότητα στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ και, συναφώς, να μην συμμετέχει σε
δέσμευση νέας δυναμικότητας που θα προκύψει από οποιαδήποτε αναβάθμιση των δυναμικοτήτων σε αυτά τα σημεία εισόδου, καθώς και να εκχωρεί υπό προϋποθέσεις δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα χωρίς αντάλλαγμα σε πελάτες της, μέχρις ότου η δυναμικότητα που δεσμεύ-
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ει η ΔΕΠΑ ανά σημείο εισόδου περιοριστεί σε συγκεκριμένα ποσοτικά όρια. Επιπλέον, η ΔΕΠΑ
έχει δεσμευτεί ότι από 30.06.2017 η συνολική δυναμικότητα που δεσμεύει στα σημεία εισόδου
του ΕΣΦΑ, όπως και στην Αγία Τριάδα (LNG-Ρεβυθούσα), δεν θα υπερβαίνει συγκεκριμένα ποσοτικά όρια. Με τις αναθεωρημένες δεσμεύσεις, το ποσοτικό κατ’ ανώτατο αυτό όριο αναφορικά
με το σημείο εισόδου στο Σιδηρόκαστρο προσαρμόζεται σε ποσοστό 67% της σημερινής συνολικής δυναμικότητας (121.608MWh) του σημείου, ενώ τα ποσοτικά κατ’ ανώτατο όρια αναφορικά
με τα λοιπά σημεία εισόδου των Κήπων και της Αγίας Τριάδας (LNG-Ρεβυθούσα) παραμένουν
στα ίδια επίπεδα, δηλαδή σε ποσοστό 55% και 40% της εκάστοτε συνολικής δυναμικότητας του
σημείου, αντίστοιχα. Περαιτέρω, διατηρείται η δυνατότητα δέσμευσης αδιάθετης δυναμικότητας
και πέραν των προαναφερόμενων ποσοτικών ορίων ανά σημείο εισόδου, εφόσον δεν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από τρίτον, εντός συντομότερης προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Προβλέπεται, τέλος, και η περίπτωση δέσμευσης αδιάθετης δυναμικότητας για την κάλυψη έκτακτων
(απρόβλεπτων) αναγκών (αιχμιακή ζήτηση ή ανεπάρκεια πηγών προμήθειας) για χρονική περίοδο έως δέκα (10) ημέρες.
• Η σχετική δέσμη δεσμεύσεων, στην έκταση που αναφέρεται στην πρόσβαση στα σημεία
εισόδου Σιδηρόκαστρο και Κήποι, θα επανεξετασθεί, μετά από πρόταση της ΔΕΠΑ, με την
προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και η λειτουργία του νέου ρυθμιστικού
πλαισίου που αφορά στην πρόσβαση στα σημεία διασύνδεσης, βάσει των Ευρωπαϊκών
Κανονισμών 984/2013 και 715/2009 περί Κατανομής Δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης
και περί Διαχείρισης Συμβατικής Συμφόρησης αντιστοίχως, και εφόσον τηρούνται από τη ΔΕΠΑ
οι σχετικές διατυπώσεις και όροι που προβλέπονται στο νέο ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο.
Αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων με Πελάτες
• Με τις αναθεωρημένες δεσμεύσεις αποσαφηνίζονται, επίσης, επιμέρους όροι για τη σύναψη
από τη ΔΕΠΑ νέων συμβάσεων ή την ανανέωση συμβάσεων με πελάτες της, στο πλαίσιο της
δέσμης μέτρων που είχαν συμφωνηθεί με προηγούμενη απόφαση (551/2012) ώστε να μειωθεί
η εξάρτηση των πελατών και να παρασχεθεί σε αυτούς αυξημένη ευελιξία. Σχετικώς, η ΔΕΠΑ
(α) θα δίδει στον εκάστοτε υποψήφιο αντισυμβαλλόμενο της τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης
μονοετούς διάρκειας, και (β) δεν θα συνάπτει συμβάσεις διάρκειας άνω των 2 ετών με πελάτες
που καλύπτουν άνω του 75% των πραγματικών, κατά δήλωση των πελατών περί μη υπέρ
βασης του ορίου αυτού, ετήσιων αναγκών τους από τη ΔΕΠΑ. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν
να ισχύουν οι 551/2012, 589/2014, 596/2014 και 618/2015 προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή (ή/και προσαρμογή) των δεσμεύσεων που έχουν
αναληφθεί από τη ΔΕΠΑ.
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Αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο ενέργειας (φυσικού αερίου) -Ανακοίνωση
αιτιάσεων προς την ΔΕΠΑ
Το 2016, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης αιτιάσεων, εξετάστηκε η συμμόρφωση της ΔΕΠΑ με την
υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει, ήτοι εάν έχουν τηρηθεί στο σύνολό τους οι επιμέρους όροι των δεσμεύσεων. Από την
ανάληψη των δεσμεύσεων το 2012, ο τρόπος λειτουργίας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αποτέλεσε αντικείμενο συνεχούς επανεξέτασης από μέρους της Ε.Α., με την αποστολή σειράς ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις του κλάδου και τη ΔΕΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκαν οι αποφάσεις 589/2014, 596/2014 και 618/2015 και 631/2016, με τις οποίες τροποποιήθηκαν ορισμένοι παράμετροι των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί με την αρχική απόφαση. Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει
συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.
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Απορρυπαντικά προϊόντα- επιβολή προστίμων σε εταιρίες του Ομίλου Colgate
Palmolive
Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ομόφωνη απόφαση της έκρινε ότι οι εταιρίες του Ομίλου COLGATE –
PALMOLIVE (COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E. και COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ) και η μητρική εταιρία COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (κρίση κατά πλειοψηφία) υιοθέτησαν ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια,
τόσο για τα είδη απορρυπαντικών όσο και για καλλυντικά ευρείας διανομής κατά παράβαση
των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν 1 του ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ). Η αυτή
παράβαση καταλογίστηκε (ομοφώνως) και στις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ – μάρκετ ( ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ Α.Ε., ΠΕΝΤΕ Α.Ε. και
ΚΥΨΕΛΗ A.E). Επιπλέον, με την ίδια απόφαση κρίθηκε (ομοφώνως) ότι οι ως άνω εταιρίες
του Ομίλου COLGATE – PALMOLIVE [COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E. και COLGATEPALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ] και η μητρική εταιρία COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY (κατά πλειοψηφία) καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση που κατείχαν στην ελληνική αγορά αναφορικά με τα καθαριστικά για γυάλινες επιφάνειες (τζάμια), με τη θέσπιση και
διατήρηση του συμβατικού όρου περιορισμού των παράλληλων εισαγωγών σε συμβάσεις με
πελάτες τους στην εν λόγω σχετική αγορά καθαριστικών τζαμιών, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/1977 (νυν 2 ν. 3959/2011) και 82 ΣυνθΕΚ (νυν 102 ΣΛΕΕ). Με βάσει τις παραδοχές αυτές η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο εις ολόκληρον και αλληλεγγύως στις εταιρίες COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E., COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ και COLGATEPALMOLIVE COMPANY συνολικού ύψους € 8.671.267 για τη
διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση της απαγόρευσης των παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια και € 747.518 για τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης τους στο συγκεκριμένο απορρυπαντικό κατά παράβαση των άρθρων 2 του
ν. 703/1977 (νυν 2 του ν. 3959/2011) και 82 ΣυνθΕΚ (νυν 102 ΣΛΕΕ). Επέβαλε, επίσης, πρόστιμο
για την παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν 1 του ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (νυν
101 ΣΛΕΕ) αυτοτελώς στις εταιρίες: i. ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συνολικού ύψους €
474.714, ii. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., συνολικού ύψους € 213.297, iii. ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ
ΧΑΕΕ Α.Ε., συνολικού ύψους € 183.330, iv. ΠΕΝΤΕ Α.Ε., συνολικού ύψους € 143.922 και v. ΚΥΨΕΛΗ A.E., συνολικού ύψους € 1.944. Τέλος, επέβαλε πρόστιμο αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στις εταιρίες COLGATEPALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E. και COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ συνολικού ύψους € 400.000 για τη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό παράβαση του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 703/7, λόγω παροχής ανακριβών και ελλιπών στοιχείων κατά
τη διεξαγωγή της αυτεπάγγελτης έρευνας.

45

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σύστημα δικαιόχρησης του δικτύου καταστημάτων ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΑ
Μετά από καταγγελία της εταιρίας – πρώην δικαιοδόχου «ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΕ», κατά της εταιρίας «Επιπλοσυνθέσεις NEOSET ΑΒΕΕ», η Ε.Α. (σε Τμήμα) διαπίστωσε με απόφασή της ότι η καταγγελλόμενη εταιρία παραβίασε το άρθρο 1 ν. 3959/2011 (πρώην
άρθρο 1 ν. 703/1977), αναφορικά με τους όρους λειτουργίας του συστήματος δικαιόχρησης
(franchise) και τις σχετικές συμβάσεις με τους δικαιοδόχους της για καταστήματα επίπλων
κουζίνας υπό το σήμα «NEOSET ΚΟΥΖΙΝΑ». Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από την
εξέταση των σχετικών συμβατικών όρων και πρακτικών της καταγγελλόμενης, προέκυψαν
στοιχεία που στοιχειοθετούν, σοβαρούς κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού, οι οποίοι
συνίστανται ιδίως σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης, κατά το διάστημα των ετών 2000 έως
και 2009, καθώς επίσης και σε περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των δικαιοδόχων, ιδίως μέσω ρήτρας αποκλειστικής προμήθειας και σε συνδυασμό με τη ρήτρα με βάση
την οποία επιτρέπονταν μόνο οι λιανικές πωλήσεις καθώς και περιορισμού των ενεργητικών
πωλήσεων σε τελικούς χρήστες από τα μέλη του δικτύου επιλεκτικής διανομής της NEOSET,
κατά το διάστημα των ετών 2000 έως και 2013. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, η Επιτροπή επέβαλε στη NEOSET πρόστιμο συνολικού ύψους 88.814,62 Ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κρίση στον κλάδο, η οποία συνετέλεσε στην πτώχευση της NEOSET
καθώς και την αυτόβουλη τροποποίηση των συμβάσεων πριν από την επέμβαση της Ε.Α.
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Ανακοίνωση αιτιάσεων σε επιχειρήσεις για τη νόθευση του διαγωνισμού του
έργου Χ.Α.Δ.Α. Νομού ΠΕΛΛΑΣ
Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά δημόσιων έργων ξεκίνησε το 2011, κατόπιν ανώνυμης επιστολής
αναφορικά με ενδείξεις νόθευσης του διαγωνισμού «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση – Ανάπλαση Χ.Α.Δ.Α. Νομού Πέλλας». Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, η ΓΔΑ διενέργησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους, έλαβε καταθέσεις και απέστειλε σειρά ερωτηματολογίων σε
επιχειρήσεις του κλάδου.
Σύμφωνα με την Εισήγηση, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συμμετείχαν σε συμφωνία ή/και
εναρμονισμένη πρακτική με στόχο τη χειραγώγηση του επίμαχου διαγωνισμού (με τον εκ των
προτέρων καθορισμό αναδόχου, την υποβολή προσφορών κάλυψης ή την καταστολή υποβολής προσφορών), κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν.3959/2011. Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Δίκτυο πώλησης οχημάτων και παροχής υπηρεσιών υπό το σήμα NISSANΕξέταση προτεινόμενων δεσμεύσεων της εταιρίας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
για άρση πιθανολογούμενων παραβάσεων
Η υπόθεση αφορά στη διερεύνηση καταγγελιών της εταιρίας «Κ.Σ. Χολής ΑΕΒΕΕ» κατά της
εταιρίας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», των εταιριών «NISSAN EUROPE S.A.S.», «NISSAN
INTERNATIONAL S.A.», «SPX Service Solutions Germany GmbH» και οκτώ συνδεδεμένων
με ή νυν και πρώην μελών του εξουσιοδοτημένου δικτύου πώλησης και παροχής υπηρεσιών
μετά την πώληση σε αυτοκίνητα οχήματα υπό το σήμα NISSAN, για παράβαση των άρθρων 1
παρ. 1 ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 ν. 3959/2011), 2α ν. 703/1977 και 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ (νυν άρθρο
101 ΣΛΕΕ), καθώς και του Κανονισμού Ομαδικής Απαλλαγής 1400/2002. Κατά το 2016 εξετάστηκε από την Ε.Α.το ζήτημα της αποδοχής ή μη της πρότασης δεσμεύσεων που υπέβαλε η
εταιρία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για τα ακόλουθα πιθανολογούμενα κατά τη σχετική ανακοίνωση αιτιάσεων προβλήματα ανταγωνισμού:
α) καθορισμός τιμών μεταπώλησης ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής, στο πλαίσιο προγράμματος παροχής τεχνικής εξυπηρέτησης από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο NISSAN σε πελάτες ασφαλιστικής εταιρίας και
β) μη παροχή άμεσης, πλήρους και ισότιμης πρόσβασης σε τεχνικές πληροφορίες για την επι-
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σκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχημάτων NISSAN σε ανεξάρτητους επισκευαστές.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέτασε εάν συντρέχουν οι ακόλουθες πιθανολογούμενες κατά τη σχετική εισήγηση παραβάσεις των προαναφερόμενων άρθρων από την
εταιρία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», ήτοι η επιβολή στα μέλη του εξουσιοδοτημένου δικτύου NISSAN:
α) γενικής υποχρέωσης κοινοποίησης των συμβάσεων με εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2003 έως και τον Απρίλιο 2005, και
β) υποχρέωσης αποκλειστικής προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών, για το χρονικό διάστημα 1998-2000.
Περαιτέρω, εξετάσθηκε η πιθανολογούμενη κατά την Εισήγηση επιβολή στην καταγγέλλουσα από την «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και τη «NISSAN EUROPE S.A.S.» υπέρμετρης ρήτρας
μη ανταγωνισμού, για το χρονικό διάστημα από το Δεκέμβριο 1998 έως τον Οκτώβριο 2003.
Κατά την ίδια Εισήγηση για τους λοιπούς όρους λειτουργίας του εξουσιοδοτημένου δικτύου NISSAN στο χρονικό διάστημα από το 1998 έως το 2012, που αποτέλεσαν, επίσης, αντικείμενο των υπό εξέταση καταγγελιών (όπως περιορισμός δυνατότητας καθορισμού τελικής τιμής πώλησης αυτοκινήτων NISSAN και ανταλλακτικών, περιορισμός ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων, εφαρμογή διαφορετικής λιανικής τιμής πώλησης οχημάτων ανάλογα με τη
χώρα ταξινόμησης τους, απαγόρευση διασταυρούμενων πωλήσεων, μη γνωστοποίηση κριτηρίων δημιουργίας πρόσθετων εγκαταστάσεων κ.α.) δεν προέκυψαν ενδείξεις παραβίασης
των προαναφερόμενων άρθρων, και ως εκ τούτου προτείνεται η απόρριψη των ανωτέρω αιτιάσεων, ενώ προτάθηκε και η απόρριψη των αιτιάσεων περί παραβίασης από την εταιρία
«ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» του άρθρου 2α ν. 703/1977. Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για
την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.
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Ανακοίνωση αιτιάσεων προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά
υλικών και σκευασμάτων σχετικών με τις παθήσεις των νεφρών
Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά υλικών και σκευασμάτων για τις παθήσεις των νεφρών ξεκίνησε το
2011, κατόπιν επώνυμης επιστολής αναφορικά με τις τιμές φίλτρων τεχνητού νεφρού από τις
εν λόγω εταιρίες. Επιπροσθέτως, η ΓΔΑ διερεύνησε τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ των τιμών
φίλτρων τεχνητού νεφρού στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, η ΓΔΑ διενέργησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους,
έλαβε καταθέσεις και απέστειλε σειρά ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις του κλάδου. Η έρευνα της υπηρεσίας επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων (και το ρόλο της ένωσης αυτών), οι οποίες προμηθεύουν φίλτρα τεχνητού νεφρού με συνθετική μεμβράνη (φίλτρα
τεχνητού νεφρού) στα δημόσια νοσοκομεία για τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση αιτιάσεων, οι πρακτικές που εντοπίσθηκαν σε συνάρτηση με τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού, εκτιμήθηκε ότι συνιστούν σειρά ενεργειών, οι οποίες εντάσσονταν σε ένα συνολικό σχέδιο νόθευσης του ανταγωνισμού, κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ (αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και τον περιορισμό της διάθεσης προϊόντος).

Υπόθεση AUDATEX - ανακοίνωση αιτιάσεων προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις
και την AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Κατά το 2016, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού προέβη σε επανεξέταση της καταγγελίας της
Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» κατά των εταιριών α) «AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», β) «Η
ΕΘΝΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, γ) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», δ) «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε.Ζ.Α.Ε.», ε) «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στ) της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», για
παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/77, όπως ίσχυε, και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, κατόπιν αναπομπής από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το ΣτΕ της υπ’ αριθ. 460/V/2009 απόφασης της
Ε.Α. Η απόφαση 460/V/2009 της Ε.Α. ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους, δυνάμει των υπ’ αριθ.
2132/2010, 2133/2010, 2134/2010 και 2135/2010 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και αναπέμφθηκε στην Ε.Α. για νέα κρίση μετά την απόρριψη από το ΣτΕ των αιτήσεων
αναίρεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά των ως άνω δικαστικών αποφάσεων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση αιτιάσεων, από την έρευνα της υπηρεσίας προκύπτουν στοι-
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χεία ότι οι εν λόγω ασφαλιστικές εταιρίες, μέτοχοι της AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, και η AUDATEX
ΕΛΛΑΣ Α.Ε, ως ένωση επιχειρήσεων, παραβίασαν τα προαναφερόμενα άρθρα μέσω του καθορισμού εφαλτήριας τιμής εργατοώρας συνεργείων παροχής υπηρεσιών επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων στο πλαίσιο του συστήματος Audatex, ενός συστήματος ηλεκτρονικής
πραγματογνωμοσύνης ζημιών αυτοκινήτων οχημάτων. Επιπροσθέτως, κατά την εισήγηση, η
AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. επέβαλε δεσμευτικούς κανόνες εφαρμογής της ανωτέρω τιμής στους
χρήστες του συστήματος Audatex (ασφαλιστικές εταιρίες, πραγματογνώμονες, συνεργεία), υιοθέτησε κανόνες αποδοχής αιτημάτων αύξησης της εν λόγω τιμής από τα συνεργεία, καθόρισε το ύψος της αύξησης και εγκατέστησε μηχανισμούς παρακολούθησης των ανωτέρω κανόνων (όπως ο έλεγχος των εμπορικών και οικονομικών στοιχείων των συμβεβλημένων συνεργείων, η επιβολή ρήτρας πλέον ευνοούμενου πελάτη στις συμβάσεις με τα συνεργεία, ο
ορισμός κατά αποκλειστικότητα πραγματογνωμόνων Audatex, η επιβολή όρου αποκλειστικής
χρήσης του συστήματος Audatex από τους πραγματογνώμονες και η προώθηση ζημιών αυτοκινήτων σε συγκεκριμένα συνεργεία). Σύμφωνα με την εισήγηση, δεν προέκυψαν επαρκή
επιβαρυντικά στοιχεία για την ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Υπενθυμίζεται
σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Ανακοίνωση αιτιάσεων κατά της εταιρίας «ROMA PIZZA» για τυχόν παράβαση
των κανόνων ανταγωνισμού σε σχέση με όρους του συστήματος δικαιόχρησης
της εταιρίας
Η έρευνα της υπηρεσίας αφορά στην εξέταση καταγγελιών δικαιοδόχων κατά της εταιρίας
ROMA PIZZA για τυχόν παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 703/1977, όπως ίσχυε (νυν άρθρο
1 παρ. 1 ν. 3959/2011) από την καταγγελλόμενη εταιρία «ROMA PIZZA», αναφορικά µε τους
όρους των συμβάσεων δικαιόχρησης που συνάπτει ως δικαιοπάροχος με τα μέλη του δικτύου της, καθώς και τις πρακτικές που εφαρμόζει στη συναλλακτική της σχέση με τους δικαιοδόχους της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αιτιάσεων, από την εξέταση των όρων που περιέχονται στις συμβάσεις δικαιόχρησης και των σχετικών εμπορικών πρακτικών, προκύπτουν
κάθετοι περιορισμοί του ανταγωνισμού και δη καθορισμός τιμών μεταπώλησης, προώθηση
συγκεκριμένου σήματος και υποχρέωση μη ανταγωνισμού μετά τη λήξη της σύμβασης, καθώς και περιορισμός ενεργητικών πωλήσεων σε καταναλωτές και περιορισμός αμοιβαίων
προμηθειών μεταξύ των δικαιοδόχων του δικτύου της «ROMA PIZZA», που καλύπτουν μακρά χρονική περίοδο.
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3.3.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι συγκεντρώσεις (συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων) που γνωστοποιήθηκαν εντός του
2016 εγκρίθηκαν, μετά από απλή ή πλήρη/ εις βάθος διερεύνηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού,
καθώς κρίθηκε ότι δεν προκαλούσαν ανησυχίες ως προς το συμβατό τους με τους κανόνες
του ανταγωνισμού, ενώ σε δύο περιπτώσεις γνωστοποιηθεισών πράξεων επιβλήθησαν όροι
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα ανταγωνισμού.
Σημειωτέον ότι σε προληπτικό έλεγχο και προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
υπόκεινται μόνον ορισμένες συγκριτικά μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, με
κριτήριο τον κύκλο εργασιών τους στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, και υπό την προϋπόθεση
ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα κριτήρια που
ορίζονται στον Κανονισμό 139/2004.
Οι σημαντικότερες πράξεις που γνωστοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά το έτος 2016 είναι οι ακόλουθες:

Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο του λιανεμπορίου
Για λόγους που ανάγονται κυρίως στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, πληθώρα συγκεντρώσεων
στον κλάδο του λιανεμπορίου έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τα τελευταία τρίτα
έτη, κυρίως αναφορικά με αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην περιφέρεια. Η αξιολόγηση των εν λόγω
υποθέσεων συνίσταται σε λεπτομερή ανάλυση των συνθηκών ανταγωνισμού σε επίπεδο τοπικών
αγορών. Πιο συγκεκριμένα, στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, γίνεται χρήση
ειδικών μεθόδων για την οριοθέτηση των σχετικών αγορών, προκειμένου να ελεγχθούν διεξοδικά
οι συνθήκες ανταγωνισμού από την πλευρά του καταναλωτή σε τοπικό επίπεδο, καταρχήν με ανάλυση ανά ταχυδρομικό κώδικα (Τ.Κ.). Ακολούθως, στις περιοχές όπου διαπιστώνεται υψηλός βαθμός συγκέντρωσης, εξετάζεται η τοπική αγορά που ορίζεται ως γεωγραφικός κύκλος με κέντρο το
κάθε επιμέρους κατάστημα-στόχο και ακτίνα απόστασης περίπου 10’ με το αυτοκίνητο (ή σε μεγαλύτερη ακτίνα για τις αγροτικές περιοχές), προκειμένου να διαπιστωθούν οι πραγματικές ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται σε κάθε κατάστημα-στόχο από την άποψη των εναλλακτικών πηγών προμήθειας του καταναλωτή.
Οι συγκεντρώσεις που γνωστοποιήθηκαν εντός του 2016 είναι οι εξής:
• Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΜΕΤΡΟ επί των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
• Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την αλυσίδα σούπερ µάρκετ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ επί
της αλυσίδας σούπερ µάρκετ ΚΑΝΑΚΗΣ
• Εξέταση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από τον όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
σε τμήματα ενεργητικού και παθητικού εταιριών και σε εταιρίες του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Οι συγκεντρώσεις αυτές δεν προκάλεσαν ανησυχίες ως προς το συμβατό τους με τους κανόνες
του ανταγωνισμού, δεδομένου ιδίως ότι οι δραστηριότητες των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων
ήταν σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές από γεωγραφική άποψη, πλην της περίπτωσης ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και Ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ όπου κρίθηκε απαραίτητη η λήψη διορθωτικών μέτρων.

Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τον όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σε τμήματα
ενεργητικού και παθητικού εταιριών και σε εταιρίες του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ με
την επιβολή όρων και προϋποθέσεων
Με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού εγκρίθηκε η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (1) σε τμήμα του ενεργητικού
και του παθητικού των εταιριών α) «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», β) «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γ) «EXPRESS M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ) «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και (2) στις εταιρίες α) «ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», β) «ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ», γ) «ΚΡΟΝΟΣ
Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε», δ) «ΖΕΥΞΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ε) GUEDO HOLDING Ltd. Η έγκριση έγινε
υπό όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν.3959/11,
όπως ισχύει, στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο εξαγοράζων όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ αναλαμβάνει:
1. Να εκποιήσει συνολικά είκοσι δύο (22) καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ
στους νομούς Αττικής, Ηρακλείου και Λασιθίου, όπου εμφανίζεται οριζόντια αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο ομίλων και συγκριτικά υψηλό αθροιστικό μερίδιο αγοράς σε τοπικό
επίπεδο. Ειδικότερα, πρέπει να εκποιηθούν 19 καταστήματα στην Αττική, από τα οποία στους δήμους Πειραιά (4 καταστήματα), Αθηναίων (3 καταστήματα), Αγίου Δημητρίου (3 καταστήματα), Παλαιού Φαλήρου (2 καταστήματα), Νέας Σμύρνης, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Ασπροπύργου, Νίκαιας, Βριλησσίων και Καλλιθέας (από 1 κατάστημα), καθώς και στο Ηράκλειο Κρήτης (2 καταστήματα) και στο Λασίθι (1 κατάστημα).
2. Να διατηρήσει – για μεταβατική χρονική περίοδο τριών (3) ετών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις – την εμπορική του συνεργασία με συγκεκριμένους προμηθευτές, και ειδικότερα αφενός
με τους τοπικούς προμηθευτές που είχε ο όμιλος ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, και αφετέρου με τους κοινούς
προμηθευτές που εξαρτώνται από τους δύο ομίλους σε ποσοστό ανώτερο του 22% των πωλήσεών τους. Κατά την κρίση της Επιτροπής, τα προαναφερόμενα διορθωτικά μέτρα είναι επαρκή, κα-
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τάλληλα και αναλογικά για να διασφαλίσουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις επιμέρους σχετικές αγορές λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε
αγορές εφοδιασμού (procurement) στην ελληνική επικράτεια.
Σημειώνεται ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη, η οποία αφορά μεταξύ άλλων στην απόκτηση συνολικά
383 καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ από τον
όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, πραγματοποιείται δυνάμει των από 28.9.2016 αντίστοιχων Συμφωνιών Εξυγίανσης και Μεταβίβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106β και 106θ του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας)
…………………..
Το 2016 αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού μεταξύ άλλων δύο γνωστοποιηθείσες
συγκεντρώσεις που αφορούν τις κυριότερες υποδομές της χώρας, ήτοι λιμένες και διαχείριση
αερολιμένων.

Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «COSCO (HONG KONG) GROUP
LIMITED» με την επιβολή όρων
Με ομόφωνη απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση
που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» από την εταιρία με
την επωνυμία «COSCO (HONG KONG) GROUP LIMITED» υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις,
σύμφωνα με το ν. 3959/2011, στη βάση των ακόλουθων δεσμεύσεων που ανέλαβε η εταιρία COSCO
έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι οποίες και έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή:
1. Να άρει η COSCO HK τους όρους αποκλειστικότητας και να απέχει στο μέλλον από τη σύναψη ή
επιβολή όρων αποκλειστικότητας στην αγορά παροχής υπηρεσιών
φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εγχώριου φορτίου εμπορευματοκιβωτίων.
2. Να διατηρήσει τα σήμερα ισχύοντα τιμολόγια της ΟΛΠ Α.Ε. για υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και
αποθήκευσης εγχώριου φορτίου εμπορευματοκιβωτίων που θα
παρασχεθούν στον προβλήτα Ι από την ΟΛΠ Α.Ε. μέχρι την 31.12.2017, με δυνατότητα αναγγελίας
τυχόν αυξήσεων και προ του 2ου εξαμήνου 2017.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού συνεκτίμησε τις συνθήκες, αλλά και τις προοπτικές
εξέλιξης της σχετικής αγοράς, τις βελτιώσεις αποτελεσματικότητας, καθώς και τις αναληφθείσες
δεσμεύσεις, κατέληξε ότι η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό
αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές, στις οποίες αφορά.
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Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την «FRAPORT AG» επί των περιφερειακών
αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, και των περιφερειακών
αεροδρομίων Αιγαίου
Με ομόφωνη απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από τη FRAPORT AG του αποκλειστικού ελέγχου των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ομάδας Α (1. Θεσσαλονίκης, 2. Κέρκυρας, 3. Ζακύνθου, 4. Κεφαλονιάς, 5.
Ακτίου, 6. Καβάλας και 7. Χανίων) και της Ομάδας Β (1. Ρόδου, 2. Κω, 3. Σαντορίνης, 4. Μυκόνου,
5. Μυτιλήνης, 6. Σκιάθου και 7. Σάμου) μέσω της παραχώρησης ύστερα από δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ για τη χρηματοδότηση, αναβάθμιση,
συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδρομίων των Ομάδων Α και Β,
δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό
αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
Η ΕΑ επικέντρωσε την ουσιαστική της αξιολόγηση στις αγορές:
• Συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες για την παραχώρηση δικαιωμάτων διαχείρισης και
λειτουργίας αεροδρομίων,
• Παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας αερολιμενικών υποδομών, η οποία
περιλαμβάνει τις υπο-αγορές αερολιμενικών υποδομών, επίγειας εξυπηρέτησης, λοιπών
σχετικών εμπορικών δραστηριοτήτων και
• Παροχής υπηρεσιών λογισμικού/ΙΤ για αεροδρόμια, ως κάθετη αγορά (προγενέστερου
σταδίου) αναφορικά με την αγορά διαχείρισης και λειτουργίας αερολιμενικών υποδομών.

3.4. Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου της Ε.Α.
Κατά το έτος 2016, εκδόθηκαν :
30 Πράξεις Προέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3959/2011

5 Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

3 Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 και 4 του ν. 3959/2011

10 Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε’ του
ν.3959/2011
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Πράξεις Προέδρου βάσει του άρθρου 37 του ν. 3959/2011
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 του ν. 3959/2011 (Συνοπτική Διαδικασία επί Καταγγελιών), καταγγελίες περί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού τίθενται στο Αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με Πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης. Η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα, ο οποίος έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση των προφανώς αβάσιμων καταγγελιών
(άρθρο 37 παρ.2) για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και
102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υποβάλλονται μόνο
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όχι και σε αρχή ανταγωνισμού άλλου κράτους – μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά το παρουσιαζόμενο στην παρούσα έκθεση διάστημα, εκδόθηκαν οι κάτωθι Πράξεις Προέδρου κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων:
α/α

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

1

Καταγγελία της εταιρίας «Σχολή
Σκι Σ. Πάππος – Β. Μπαλντούμης
ΟΕ» κατά της ανώνυμης εταιρίας με
την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων
Δημοσίου»

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
με την ανάθεση στην «Α. Παπαργυρόπουλος ΕΠΕ» του συνόλου
των υπηρεσιών του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού
(εστιατόρια – μπαρ, καταστήματα ενοικιάσεων εξοπλισμού,
σχολή χιονοδρομίας), της προσδίδει μονοπωλιακό προνόμιο και
δεσπόζουσα θέση στους χώρους του Χιονοδρομικού Κέντρου,
κατά παράβαση των κανόνων περί υγιούς ανταγωνισμού

2

Καταγγελία του […] κατά i) «[π]αντός
υπευθύνου Βασικού Διαπραγματευτού
αγοράς (primary dealer) στην
Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά
Τίτλων (ΗΔΑΤ) η οποία εποπτεύεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος» και
κατά ii) της εταιρίας «Τράπεζα της
Ελλάδος»

Η καταγγελία αφορά στην κατά παράβαση των άρθρων 1 και 2
Ν. 703/77 και 101 και 102 ΣΛΕΕ λειτουργία της Ηλεκτρονικής
Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων

Καταγγελία της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΚΟΠΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
κατά των εταιριών α) «NOKIA
OYJ - NOKIA CORPORATION», β)
«NOKIA AUSTRIA GMBH» και γ)
«NOKIA INTERNATIONAL OY»

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι καταγγελλόμενες προβαίνουν:1)
σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στη σχετική
αγορά εμπορίας προϊόντων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, α)
με την επιβολή μη εύλογων όρων συναλλαγών, β)με την άρνηση
ή καθυστέρηση της πληρωμής οφειλών προς την καταγγέλλουσα,
και γ) με την αιφνίδια και αδικαιολόγητη καταγγελία της μεταξύ τους
σύμβασης διανομής, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/197
καθώς και του άρθρου 82 ΣυνθΕΚ (νυν 102 ΣΛΕΕ) καθώς και 2)
σε καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης
της καταγγέλλουσας από την καταγγελλόμενη κατά παράβαση του
άρθρου 2α του ν. 703/1977, δεδομένου ότι η δεύτερη δεν διαθέτει
ισοδύναμη εναλλακτική λύση.

3
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α/α Ενδιαφερόμενα Μέρη

56

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

4

Kαταγγελία της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΑΕ» κατά των
εταιριών i) Ford Motor Company, ii)
Ford Motor Company Limited και iii)
Ford Motor Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι καταγγελλόμενες ασκώντας
καταχρηστικές πρακτικές σε βάρος της καταγγέλλουσας, η
οποία δραστηριοποιούνταν στη λιανική εμπορία και επισκευ-ή/
συντήρηση αυτοκινήτων και στην εμπορία ανταλ-λακτικών στο
νησί της Λέσβου, προβανουν σε παραβάσεις, των διατάξεων του
άρθρου 1 στοιχείο η, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1400/2002,
του άρθρου 81 παρ. 1 Συνθ. ΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ), καθώς και των
άρθρων 1 και 2α του ν. 703/77,

5

A) Οι διαβιβασθείσες από το
Υπ. Ανάπτυξης καταγγελίες και
συγκεκριμένα:
α) η καταγγελία του ομίλου
επιχειρήσεων ΞΙΦΙΤΑ (ΜΟΝΤΕΡΝΟ
ΣΠΙΤΙ Α.Ε.Β.Ε. και ΖΑΝΤΕ ΜΠΕΤΟΝ
Α.Β.Ε.Τ.Ε.) και
β) η καταγγελία της εταιρίας ΑΛΦΑ
ΜΠΕΤΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε, αμφότερες
κατά της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
και των λοιπών ελληνικών τσιμεντοβιομηχανιών (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.), και
B) Η διαβιβασθείσα απο την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου
καταγγελία του ομίλου επιχειρήσεων
ΞIΦΙΤΑ κατά της εταιρίας ΜΠΕΤΟΚΑΤ
Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Καταγγελία του ομίλου ΞΙΦΙΤΑ περί παραβάσεων του άρθρου 1
και 2 του ν. 703/1977 που συνίστατο
α) στον περιορισμό της προμήθειας τσιμέντου από την ΤΙΤΑΝ
προς τις εταιρίες του ομίλου, όταν έγινε γνωστό ότι οι τελευταίες
προσπάθησαν να εισάγουν τσιμέντο από άλλη χώρα,
β) στην οριστική διακοπή προμήθειας από μέρους της ΤΙΤΑΝ
γ) την παρεμπόδιση από την πλευρά όλων των ελληνικών
τσιμεντοβιομηχανιών της εκφόρτωσης εισαγόμενου από την Ιταλία
τσιμέντου για λογαριασμό του ομίλου με παρέμβασή τους στο
λιμεναρχείο της Ζακύνθου, δ) τις υπερβολικές τιμές διάθεσης των
προϊόντων από μέρους όλων των ελληνικών τσιμεντοβιομηχανιών
στην εγχώρια αγορά, σε σύγκριση μάλιστα με τις κατά πολύ
χαμηλότερες τιμές αγοράς από ιταλικές επιχειρήσεις, όπως,
επίσης, και
ε) την από κοινού διαμόρ-φωση υψηλών τιμών του τσιμέντου από
τις ελληνικές τσιμεντοβιομηχανίες.

6

Καταγγελία για παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 5
του ν. 703/1977 (νυν 1, 2 και 11 του
ν. 3959/2011) σε συνδυασμό με
παράβαση των άρθρων 81 και 82 της
ΣυνθΕΚ (νυν 101, 102 ΣΛΕΕ) της
εταιρίας με την επωνυμία «ΣΑΝΟΪΛ
ΑΒΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ»
κατά της ανώνυμης εταιρίας με την
επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.».

Καταγγελία της εταιρίας «ΣΑΝΟΪΛ ΑΒΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ»
κατά της ανώνυμης εταιρίας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» για:
α) υψηλή τιμολόγηση των παρεχομένων προς την καταγγέλλουσα
προϊόντων της,
β) Αύξηση κόστους τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας,
γ)Εφαρμογή κοινών τιμών με ανταγωνιστές,
δ) άσκηση πολιτικής διάκρισης τιμών,
ε)προμήθεια ελάχιστων ποσοτήτων υγρών καυσίμων, στ) επιβολή
κομίστρων μεταφοράς καυσίμων,
κατά παράβαση των άρθρων 1, 2 και 5 του ν. 703/1977

7

Καταγγελία των: α)ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ, και
β) ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ
ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ κατά της
εταιρίας «BRITISH AMERICAN
TOBACCO HELLAS A.E.»

Καταγγελία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ, και του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ κατά της εταιρίας
«BRITISH AMERICAN TOBACCO HELLAS A.E.» για κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης λόγω της ύπαρξης σχέσης οικονομικής
εξάρτησης των καταγγελλόντων από την καταγγελλόμενη
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Καταγγελία της εταιρίας «ALTO
Σταύρος Σαρρής» κατά α) ΦΙΑΤ
ΑΟΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ νυν
ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟ-ΜΠΙΛΣ
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
β)FIAT GROUP AUTOMO-BILES Spa,
και
γ) FIAT CREDIT HELLAS S.A νυν FGA
CAPITAL HELLAS Α.Ε.Ε. Οχημάτων

Καταγγελία της εταιρίας «ALTO Σταύρος Σαρρής» κατά των
εταιριών:
α) ΦΙΑΤ ΑΟΥΤΟ ΕΛΛΑΣ νυν ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β)FIAT GROUP AUTOMOBILES
Spa, και γ) FIAT CREDIT HELLAS S.A νυν FGA CAPITAL HELLAS
Α.Ε.Ε. Οχημάτων για παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/77
και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του άρθρου 2α του ν. 703/77 και των Κανονισμών (Ε.Κ) 123/1985,
1475/1995 και 1400/2002 της Επιτροπής «για την εφαρμογή του
άρθρου 81 παρ.3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων
συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της
αυτοκινητοβιομηχανίας».

9

Καταγγελία των εταιριών «MAMIDOILJETOIL Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία
Πετρελαιοειδών Α.Ε.» και «Π. & Α.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» κατά των
εταιριών «ΣΤΑΘΜΟΣ Ανώνυμος
Εμπορική Εταιρεία Κατασκευής και
Εκμετάλλευσης Πρατηρίων Υγρών
Καυσίμων» και «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης
για τον Αυτοκινητόδρομο ΕλευσίναΚόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα»

Καταγγελία των εταιριών «MAMIDOIL-JETOIL Ανώνυμος Ελληνική
Εταιρεία Πετρελαιοειδών Α.Ε.» και «Π. & Α. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»
κατά των εταιριών «ΣΤΑΘΜΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία
Κατά-σκευής και Εκμετάλλευσης Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»
και «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον
Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα»,
για παράβαση από τις ανωτέρω εταιρίες των άρθρων 1 και 2 του
Ν. 703/1977, καθώς και του άρθρου 2α του ιδίου νόμου.

Καταγγελία της Ένωσης Ξενοδόχων
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας κατά του
Ελληνικού Δημοσίου

Καταγγελία της Ένωσης Ξενοδόχων Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας
κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για παράβαση του άρθρου 2
του ν. 3959/2011, με αφορμή την ψήφιση του Ν.4336/2015
περί επιβολής ΕΝΦΙΑ στις ατομικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
που ιδιοχρησιμοποιούν το ακίνητο, οι οποί-ες μέχρι πρότινος
εξαιρούνταν βάσει του εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του
Ν.4223/2013

11

Καταγγελία του Γ. Κ. κατά του
Υπουργείου Οικονομικών

Καταγγελία του Γ. Κ. για εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες
παροχές υπό την μορφή άσκησης άνισης φορολογικής
μεταχείρισης στην αγορά παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών,
λόγω ψήφισης του Ν.4336/2015, σύμφωνα με τον οποίο
καταργήθηκαν τα σχετικά εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5
του Ν.4223/2013, που θέσπιζαν εξαίρεση από την καταβολή
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τις ατομικές
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που ιδιοχρησιμοποιούν το ακίνητο

12

Καταγγελία της εταιρίας AGRIS A.E.
κατά της εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Η υπό κρίση υπόθεση αφορά την καταχρηστική εκμετάλλευση
της δεσπόζουσας θέσης της εταιρίας ΣΠΥΡΟΥ στην αγορά των
σποροφύτων τομάτας της Κρήτης λόγω «μη διάθεσης προϊόντος
του οίκου ENZA ZAADEN από τη ΣΠΥΡΟΥ στην AGRIS για το
σκοπό της παραγωγής σποροφύτων.

10
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Καταγγελία των εταιριών «ROGE ΑΕΕ
ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»,
«ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ ΑΕΕ
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» και «ΧΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε.Β.Ε.» κατά της
εταιρίας «ΝΟΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ»

Oι καταγγέλλουσες ισχυρίζονται ότι η NOTOS COM,
εκμεταλλευόμενη την διττή ιδιότητά της του εισαγωγέαχονδρεμπόρου αλλά και του λιανοπωλητή μέσω του δικτύου
κατά-στημάτων της, επιδίδεται σε εφαρμογή πρακτικών νόθευσης
και κατάργησης του ανταγωνισμού, παραβαίνοντας τους όρους
που όφειλε να εφαρμόζει στην αγορά καλλυντικών προϊό-ντων
υψηλής ποιότητας και τιμής, διαμορφώνοντας άνισες συνθήκες
ανταγωνισμού εντός του δικτύου των εμπορικών σημάτων που
διανέμει κατά αποκλειστικότητα σε όλη την Ελληνική αγορά.

Καταγγελία της εταιρίας
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KΟSMOS
– ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε. κατά των
εταιριών α) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε., β) ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
GROUP Α.Ε., γ) PEARSON
EDUCATION HELLAS A.E., δ)
PEARSON PLC (UK), ε) OXFORD
UNIVERSITY PRESS (CYPRUS)
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ και
στ) OXFORD UNIVERSITY
PRESS – OUP (UK)

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι εταιρίες ΑΠΟΛΛΩΝ και
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ παραβίασαν τα άρθρα 1 και 2 του ν. 703/77 με τις
ακόλουθες ενέργειες:
α) τη μεταξύ τους συνεννόηση επί σειρά ετών με στόχο τη
διαμόρφωση κοινών τιμών λιανικής πώλησης των εισαγόμενων
ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων για τα έτη 2002-2009,
β) τη μεταξύ τους συνεννόηση σχετικά με πτυχές της εμπορικής
πολιτικής τους έναντι των εκδοτικών οίκων και με «άλλες συνέργιες
αμοιβαίου οφέλους»,
γ) τον εκ μέρους τους καθορισμό, με άμεσο αλλά και με έμμεσο
τρόπο, των τελικών τιμών πώλησης προς τους καταναλωτές των
βιβλίων που διακινούν αποκλειστικώς, για τα έτη 2002-2010,
δ) τη συνέχιση κατά τα έτη 2007-2010 της κατάχρησης της
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης τους, την οποία διαπίστωσε η υπ’
αριθ. 452/V/2009 απόφαση της ΕΑ για τα έτη 2002-2006 και
ε) την κατάχρηση της ατομικής δεσπόζουσας θέσης που
απολαμβάνουν ξεχωριστά η ΑΠΟΛΛΩΝ και η ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ για
τα έτη 2007-2010.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την καταγγελία, οι εταιρίες PEARSON
HELLAS, PEA-RSON PLC, OXFORD HELLAS και OXFORD UNIVERSITY PRESS παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 703/1977 με τον
καθορισμό των τιμών πώλησης των βιβλίων τους στην Ελλάδα, σε
συνεργασία με τις εταιρίες ΑΠΟΛΛΩΝ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ, για τα
έτη 2002-2010

15

Καταγγελία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙ-ΡΙΑ» κατά της εταιρίας
«KONINKLIJKE PHILIPS N.V.»

Σύμφωνα με την καταγγελία η Philips, κατά παράβαση των άρθρων
1 και 2 του Ν. 3959/2011 προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση
της δεσπόζουσας θέσης της στη σχετική αγορά των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας που αναγκαία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
των προεγγεγραμμένων DVD, δεδομένου ότι η καταγγελλόμενη
κατέχει μονοπωλιακή θέση στο χώρο, επιβάλλοντας επαχθείς, μη
δίκαιους και άνισους όρους κατά παράβαση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης και της αναλογικότητας

16

Καταγγελία της εταιρίας με την
επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε ΕΚΔΟΣΗΣ
& ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ» κατά της εταιρίας
«Βιβλιοπωλεία ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑ
ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε»

Σύμφωνα με την καταγγελία η ΦΛΩΡΑΣ προσπαθεί να θέσει
εκτός αγοράς τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά της βιβλιοπωλεία
από την αγορά του ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού βιβλίου κατά
παράβαση των κα-νόνων του ελεύθερου ανταγω-νισμού και
συγκεκριμένα το άρθρο 1 του ν. 703/1977 περί απαγορευμένων
συμπράξεων

13
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Καταγγελία των φαρμακοποιών:
α) Σ.Μπ., β) Ιφ. Ρ., γ)Α. Κ.-Κ., δ)
Ζ. Κ., ε) Αλ. Π., στ) Στ. Δ. (και νυν
ιδιοκτήτη Γ. Λ.) και ζ) Β.Π.Χ. κατά
των α) Παραρτήματος Στρατιωτικού
Φαρμακείου, Μεσογείων, είσοδος
Πύλης Πενταγώνου και
β) Στρατιωτικού Φαρμακείου 251 ΓΝΑ,
και η καταγγελία του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου επί
της νομιμότητας λειτουργίας του
Στρατιωτικού Φαρμακείου και των
Υποκαταστημάτων του
α) Παραρτήματος Στρατιωτικού
Φαρμακείου, Μεσογείων, είσοδος
Πύλης Πενταγώνου και β)
Στρατιωτικού Φαρμακείου 251 ΓΝΑ

Οι εξεταζόμενες υποβληθείσες καταγγελίες αφορούν στη
νομιμότητα λειτουργίας των Στρατιωτικων Φαρμακείων και των
υποκαταστημάτων του.

18

Η καταγγελία αφορά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1
Καταγγελία της εταιρίας «Ι. Μπουλέκος
και 2α του ν. 703/1977, καθώς και των Κανονισμών Ομαδικής
& ΣΙΑ ΟΕ» κατά της εταιρίας
Απαλλαγής (ΚΟΑ) 1475/1995 και 1400/2002 στην αγορά πώλησης
«ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ»
και επισκευής αυτοκινήτων

19

Καταγγελία του κέντρου ξένων
γλωσσών με την επωνυμία «MARIA
DEL CARMEN DE LAS HERAS
BERNAT» κατά του κέντρου ξένων
γλωσσών με την επωνυμία «Α.
ΚΑΡΑΚΑΣΗ - Ε. ΜΑΝΩΛΗ Ο.Ε.»

Σύμφωνα με την καταγγελία, παρατηρείται καταχρηστική πρακτική
της καταγγελλόμενης, η οποία συνίσταται στη χρέωση χαμηλής
τιμής διδάκτρων για διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας, με σκοπό
τον εκτοπισμό της καταγγέλλουσας

20

Καταγγελία της Ε. Ζ. κατά της
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«FOLLI – FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜAΤΩΝ –
ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ – ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ –
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ– ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Η καταγγελία αφορά σε παράβαση του 2 του ν.703/1977, όπως
ίσχυε, περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης
συνιστάμενη στην άρνηση πώλησης από την καταγγελλόμενη
προς την καταγγέλλουσα καθώς και του άρθρου 2α περί του
καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης
της καταγγέλλουσας από την καταγγελλόμενη στο πλαίσιο της
μεταξύ τους σχέσης δικαιόχρησης στη σχετική αγορά λιανικής
πώλησης:
α) κοσμημάτων, β) ωρολογίων, γ) δερμάτινων ειδών, δ)
διακοσμητικών ειδών, ε) αρωμάτων και στ) αξεσουάρ

21

Καταγγελία της Takis Brand AE
κατά της Κεντρικής Συνεταιριστικής
Ένωσης Σύκων & Ξηρών Καρπών –
Ο.Π.ΣΥΝ.Π.Ε. «ΣΥΚΙΚΗ»

Σύμφωνα με την υπό κρίση καταγγελία, το 2005, η καταγγέλλουσα
αποκλείστηκε από την κατανομή παράδοσης σύκων προς
τυποποίηση και εξαγωγή, λόγω μη υπογραφή σχετικής σύμβασης
για το έτος αυτό με την καταγγελλόμενη, η οποία κατείχε
μονοπωλιακή θέση στην υπό εξέταση αγορά χονδρικής διάθεσης
των μη μεταποιημένων ξηρών συκών.

59
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Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

22

Καταγγελία των α) «AREL GROUP
A.E.» και β) Αυξεντίου Ποιμενίδη κατά
των εταιριών α) «ΧΕΛΙΤΤΑ ΑΔΑΜ
ΔΟΠΤΟΓΛΟΥ και ΣΙΑ ΕΠΕ», β) «LUIGI
LAVAZZA S.p.A» και γ) «Cofifast s.r.l»

Η υπό εξέταση καταγγελία αφορά στην απαγορευμένη
σύμπραξη μεταξύ των καταγγελλόμενων εταιριών και την
καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης από τη β΄
καταγγελλόμενη στη σχετική αγορά επεξεργασίας καφέ τύπου
εσπρέσο και της συσκευασίας του σε κάψουλα πλαστικού
τύπου.

23

Καταγγελία της εταιρίας «ΙΡΡΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» κατά της εταιρίας
«ΕΛΛΕΝΙΚΑ - HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.»

Σύμφωνα
με
την
καταγγελία,
η
καταγγελλόμενη
εκμεταλλευόμενη καταχρηστικώς την δεσπόζουσα θέση της
στην αγορά χονδρικής πώλησης των προϊόντων Seventeen,
επιβάλλει αδικαιολόγητα μη δίκαιους και άνισους όρους συναλλαγής στην καταγγέλλουσα σε σχέση με τους λοιπούς με
αυτήν συναλλασσομένους

24

Σύμφωνα με την καταγγελία η ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ κατά παράβαση
του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3959/2011, προβαίνει στην
Καταγγελία της εταιρίας
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην
«ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.
χονδρική αγορά καπνικών προϊόντων, κατάχρηση η οποία
ΕΠΕ» κατά της εταιρίας «ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ
κατά την καταγγέλλουσα συνίσταται στην εφαρμογή άνισων
ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
όρων για ισοδύναμες παροχές και στην αδικαιολόγητη άρνηση
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
πώλησης προς την καταγγέλλουσα καθώς και στην παράνομη
καταγγελίας της μεταξύ τους σύμβασης.

25

Καταγγελία του Λ.Π. και της εταιρίας
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟBΟΥΛΟΣ
Ε.Π.Ε» κατά της εταιρίας
«ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε»

Σύμφωνα με την καταγγελία η καταγγελλόμενη προβαίνει
σε καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης την
οποία κατέχει στην σχετική αγορά των καπνικών προϊόντων,
κατάχρηση η οποία συνίσταται στην άρνηση πωλήσεων προς
την καταγγέλλουσα

26

Καταγγελία του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου επί της
νομιμότητας λειτουργίας των φαρμακείων
που ιδρύει και λειτουργεί το Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Καταγγελία επί της νομιμότητας λειτουργίας των φαρμακείων
που ιδρύει και λειτουργεί το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

27

Υπόμνημα - καταγγελία του Πανελλήνιου
Συλλόγου Εμπόρων Ιατρικών και
Παραφαρμακευτικών Ειδών (Π.Σ.Ε.Ι.Π.Ε.)
κατά της υπ’ αριθ. 789/30.8.2004
απόφασης του Διοικητού του Οργανισμού
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και
της υπ’ αριθ. Γ55/386/27.12.2002
ερμηνευτικής εγκυκλίου της Γενικής
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας - Τμήματος
Φαρμακευτικής Αντίληψης, του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

Καταγγελία κατά της υπ’ αριθ. 789/30.8.2004 απόφασης
του Διοικητού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αναλώσιμων υλικών
σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ που πάσχουν από σακχαρώδη
διαβήτη και της υπ’ αριθ. Γ55/386/27.12.2002 ερμηνευτικής
εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
- Τμήματος Φαρμακευτικής Αντίληψης, του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σχετικά με την απλούστευση
της διαδικασίας χορήγησης ταινιών μέτρησης σακχάρου στο
αίμα και σκαριφιστήρων, για παράβαση των άρθρων 1 και 2
του ν. 703/1977
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Καταγγελία της εταιρίας «HEALTH
CARE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» κατά
των εταιριών «ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε.» και «PHILIPS
MEDICAL SYSTEMS»

29

Καταγγελία α) της υπό εκκαθάριση
εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VERLA A.E. και
β) του Δ. Λ., νομίμου εκπροσώπου
(εκκαθαριστή) της ως άνω εταιρίας,
κατά των εταιριών α) ΦΙΑΤ ΑΟΥΤΟ
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ νυν ΦΙΑΤ
ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β) FIAT
GROUP AUTOMOBILES SpΑ και γ)
FIAT CREDIT HELLAS Α.Ε

30

Καταγγελία της εταιρίας
«ODΕON CINEPLEX ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ»
κατά της εταιρίας «KONINKLIJKE
PHILIPS ELECTRONICS N.V.»
για παράβαση του άρθρου 2 του
N. 703/1977 (νυν άρθρο 2 του N.
3959/2011) ή/και του άρθρου 2α του
ιδίου νόμου, ως ίσχυε, καθώς και του
άρθρου 82 της ΣυνθΕΚ (νυν άρθρου
102 της ΣΛΕΕ)

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση
Σύμφωνα με την υπό κρίση υπόθεση, στο πλαίσιο προκήρυξης
δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια παρακλίνιων
μόνιτορς για τις νοσοκομειακές μονάδες του ΠΕΣΥΠ Ηπείρου,
με αριθμό διακήρυξης 15/03, στην οποία συμμετείχαν τόσο
η καταγγέλλουσα όσο και οι καταγγελλόμενες, η πρώτη
καταγγελλόμενη, στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός,
«με την έγκριση και συμφωνία» της δεύτερης καταγγελλόμενης
και προμηθεύτριας εταιρίας της, προσέφερε τιμή συντήρησης
μηχανημάτων «κάτω του κόστους των παρεχόμενων ανταλλακτικών
και υπηρεσιών συντήρησης των μηχανημάτων», κατά παράβαση
των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977 αλλά και των
άρθρων 81 και 82 της ΣυνθΕΚ.
Σύμφωνα με την υπό κρίση υπόθεση, οι καταγγελλόμενες
προβαίνουν σε:
α) Παράνομο καθορισμό και επιβολή τελικής τιμής προϊόντων
(οχημάτων και ανταλλακτικών) για το χρονικό διάστημα που
κάλυπταν οι συμβάσεις του 1992, 1996 και 2003.
β) Παράνομη έμμεση απαγόρευση σταυροειδών πωλήσεων
μεταξύ των μελών του δικτύου για το χρονικό διάστημα που
κάλυπταν οι από 1992, 1996 και 2003 συμβάσεις της ΦΙΑΤ με το
δίκτυό της.
γ) Μονομερή επιβολή αυθαίρετων στόχων πωλήσεων οχημάτων
και ανταλλακτικών, για το ίδιο ως άνω διάστημα.
δ) Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης
και διακριτική μεταχείριση,
κατά παράβαση των άρθρων 1 και 2α του ν.703/1977 καθώς
και των διατάξεων των Κανονισμών 123/1985, 1475/1995 και
1400/2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την εφαρμογή του
άρθρου 81 παρ. 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων
συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της
αυτοκινητοβιομηχανίας»

Σύμφωνα με την καταγγελία η Philips, κατά παράβαση των
άρθρων 2 και 2α του Ν. 3959/2011 προβαίνει σε καταχρηστική
εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της στη σχετική αγορά
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αναγκαία χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή των προεγγεγραμμένων DVD, καθώς και
σε κατάχρηση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης με την οποία
συνδέεται με την καταγγελλόμενη, επιβάλλοντας επαχθείς, μη
δίκαιους και άνισους όρους κατά παράβαση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης και της αναλογικότητας

61

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου εκδοθείσες βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 και παρ.
4 του ν. 3959/2011 και βάσει του άρθρου 26 του Κανονισμού Λειτουργίας και
Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3959/2011, αν διαπιστωθεί ότι μια γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ίδιου νόμου, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση, εκδίδει Πράξη, η οποία κοινοποιείται στα πρόσωπα ή στις επιχειρήσεις που έχουν προβεί
στη γνωστοποίηση.
Σύμφωνα με την παραγρ. 4. του ιδίου άρθρου, αν διαπιστωθεί ότι μια γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3959/2011 και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως
προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά, ο Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσα σε ένα
μήνα από τη γνωστοποίηση, εκδίδει Πράξη εκκινώντας τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης
της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης και ενημερώνει αμελλητί τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις σχετικά με την απόφασή του.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο καταγγέλλων μπορεί να παραιτηθεί από την καταγγελία με την υποβολή προφορικής δήλωσης κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή έγγραφη δήλωση στη Γραμματεία.
Κατά το παρουσιαζόμενο διάστημα, εκδόθηκαν αρμοδίως οι κατωτέρω Πράξεις, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων:

α/α
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1

Καταγγελία της εταιρίας με την τότε επωνυμία «JCB
SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» κατά των
εταιριών με τις τότε επωνυμίες «ΡΟΔΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ &
ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.»,

2

Καταγγελία του Π. Τ. κατά του Ε. Χ., δικαιοπάροχου του δικτύου
δικαιόχρησης «ΑΦΙΣΟΡΑΜΑ»

Διάταξη
νόμου

Άρθρο 26

Άρθρο 26

Πληροφοριακά
Στοιχεία για την
υπόθεση
Θέση στο αρχείο της
καταγγελίας
βάσει επιστολής
παραίτησης της
καταγγέλλουσας
Θέση στο αρχείο της
καταγγελίας βάσει
επιστολής παραίτησης
του καταγγέλλοντος
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Διάταξη
νόμου

Πληροφοριακά
Στοιχεία για την
υπόθεση

Άρθρο 26

Θέση στο αρχείο της
καταγγελίας βάσει
επιστολής παραίτησης
του καταγγέλλοντος

Άρθρο 26

Θέση στο αρχείο της
καταγγελίας, βάσει
επιστολής παραίτησης
της καταγγέλλουσας

Άρθρο 26

Θέση στο αρχείο της
καταγγελίας, βάσει
επιστολής παραίτησης
των καταγγελλόντων

3

Καταγγελία του Ελ. Α. κατά του Ε.Χ., δικαιοπάροχου του
δικτύου δικαιόχρησης «ΑΦΙΣΟΡΑΜΑ»,

4

Καταγγελία της ALDI Hellas Super market Συμμετοχική ΕΠΕ
& ΣΙΑ κατά της εταιρίας ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΑΝΗ ΑΕΒΕ

5

Καταγγελία των: 1) «Π.ΣΙΔΕΡΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε , 2)
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ , 3) ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε, 4)
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ PS ΤΕΑΜ Ε.Π.Ε, και 5) Π.Σ.
Κατά των εταιριών MEDTRONIC TRADING NL BV και
MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΕ

6

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων,
μεταξύ των εταιριών «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», «ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΛΚΟΤ ΜΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Γνωστοποίηση
συγκέντρωσης μη
Άρθρο 8 παρ.2. εμπίπτουσας στο
άρθρο 6 του ν.
3959/2011

7

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, σύμφωνα με το
άρθρο 6 του N. 3959/2011 των ανωνύμων εταιριών «Odeon
Cinemas Α.Ε. – Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών
Αιθουσών», «Odeon Α.Ε. Επιχείρηση Δημοσίων Θεαμάτων και
Παραγωγής και Εκμετάλλευσης Οπτικοακουστικών Έργων»,
«Creta Cinemas Α.Ε. Κινηματογραφικές Επιχειρήσεις»
και «Στερ Σινεμας (Ster Cinemas) Ανώνυμη Εμπορική
Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και
Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας Α.Ε.» σε σχέση
με τη σύσταση λειτουργικά αυτόνομης κοινής εταιρίας με
την επωνυμία «Entertainment Management Διαχείρισης
και Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών Ανώνυμη
Εταιρία»,

Μη εμπίπτουσα στο
πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 6 παρ.
Άρθρο 8 παρ.2.
1 του Ν. 3959/2011
γνωστοποίηση
συγκέντρωσης

6

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, σύμφωνα με το
άρθρο 6 του N. 3959/2011 της εταιρίας «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και του Κ.
Εμμανουήλ Μανωλιδάκη σε σχέση με την απόκτηση κοινού
ελέγχου επί της εταιρίας με την επωνυμία «Cretan Retail
Management Παντοπωλεία Κρήτης Ανώνυμη Εταιρία»

Μη εμπίπτουσα στο
άρθρο 6 προηγούμενη
Άρθρο 8 παρ.2.
γνωστοποίηση
συγκέντρωσης
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Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου απόρριψης καταγγελιών λόγω χαμηλής
βαθμολογίας (άρθρου 14 παρ.2 του ν. 3959/2011)
Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3959/2011 παρέχει τη δυνατότητα να απορρίπτονται καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία, σύμφωνα με το σύστημα προτεραιοποίησης υποθέσεων. Με βάση τη διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του εν λόγω νόμου, καταγγελίες που
λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία (βαθμολογία κατώτερη ή ίση του τρία (3) απορρίπτονται με απόφαση του Προέδρου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Οι απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαμηλής βαθμολογίας είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη τους.
Κατά το παρουσιαζόμενο διάστημα, εκδόθηκαν αρμοδίως οι κατωτέρω Πράξεις, κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου:
α/α Ενδιαφερόμενα Μέρη
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1

Καταγγελία της εταιρίας με την
επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της εταιρίας
με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η υπό κρίση υπόθεση αναφέρεται στην επιβολή από τον ΟΛΠ
προς την καταγγέλλουσα προσαυξημένων χρεώσεων λόγω
«αυθαίρετης» πρυμνοδέτησης του πλοίου της καταγγέλλουσας
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ», συμπεριφορά η οποία συνιστά
καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που η
καταγγελλόμενη κατέχει στη σχετική αγορά και καταχρηστική
εκμετάλλευση παράνομου ευνοϊκού νομικού πλαισίου

2

Aυτεπάγγελτη έρευνα για την
αύξηση τιμών των εισιτηρίων από
την ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ στις
αεροπορικές γραμμές Αθήνα Ηράκλειο και Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Mε αφορμή επιστολές πολιτών τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο
του 2014 σχετικά με την αύξηση τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια
από τη δεσπόζουσα αεροπορική εταιρία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΕ», με διακριτικό τίτλο «AEGEAN AIRLINES» διενεργήθηκε
αυτεπάγγελτη έρευνα για τις αεροπορικές γραμμές Αθήνα Ηράκλειο και Αθήνα – Θεσσαλονίκη

3

Καταγγελίες του Γ. Λ. και της ανώνυμης
εταιρίας «ΛΑΧΕΣΙΣ A.E.» κατά των α)
Χαράλαμπου Κάντζαρη, β) ανώνυμης
εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Καταγγελία του Γ.Λ. και της εταιρίας «ΛΑΧΕΣΙΣ A.E.» περί
ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.» και των εκπροσώπων
παρανόμου στέρησης
εισόδου στην ιχθυόσκαλα Δημοσίου
αυτής, γ) Ιχθυόσκαλας Δημοσίου
Πατρών
Πατρών, δ) Ιωάννη Μολφέτα, ε)
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και στ) Κεντρικού Λιμενάρχη
Πατρών
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4

Καταγγελία της εταιρίας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΗΣ Ο.Ε.» κατά της εταιρίας «ΠΙΕΡ
ΦΑΜΠΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με την καταγγελία η καταγγελλόμενη, η οποία κατέχει
δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά καλλυντικών τόσο στην
ελληνική επικράτεια όσο και στην αγορά της Λάρισας, όπου
δραστηριοποιείται ο καταγ-γέλλων, προβαίνει σε κατά-χρηστική
εκμετάλλευση της θέσης της, εφαρμόζοντας στο εμπόριο άνισους
όρους για ισοδύναμες παροχές με αποτέλεσμα να περιέλθει
η επιχείρηση της καταγγέλλουσας σε μειονεκτική θέση στον
ανταγωνισμό.

5

Καταγγελία της εταιρίας «Χαλυβουργία
Ελλάδος Α.Ε.» κατά των των
ανωνύμων εταιριών «Εταιρεία
Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε.» και
«Δημόσια επιχείρηση Αερίου Α.Ε.»

Σύμφωνα με την καταγγελία πρακτικές των εταιριών ΕΠΑ
Θεσσαλίας και ΔΕΠΑ παραβι-άζουν τα άρθρα 1 και 2 του Νόμου
3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, και συνιστούν καταχρηστική
εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης των καταγγελλόμενων
εταιριών αγορά προμήθειας (ΔΕΠΑ) και διανομής (ΕΠΑ
Θεσσαλίας) φυσικού αερίου, η οποία οδηγεί εν προκειμένω στον
αντιανταγωνιστικό απόκλεισμό της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ

6

Καταγγελία του Γ. Τ. κατά της εταιρίας
«BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η καταγγελία αφορά στην καταχρηστική εκμετάλλευση από
την καταγγελλόμενη της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην
ακτοπλοϊκή αγορά της Καλύμνου, δεδομένου ότι αποτελεί τη
μοναδική ακτοπλοϊκή εταιρία που συνδέει την Κάλυμνο με τον
Πειραιά, κατάχρηση η οποία συνίσταται στη μη παροχή αδείας
στον καταγγέλλοντα για πώληση των εισιτηρίων της (άρνηση
προμήθειας ή άρνηση σύναψης συναλλακτικής σχέσης

7

Στην υπό κρίση υπόθεση, η ΑΜΒΥΞ, η οποία κατέχει
δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ουίσκι, μέσω των σημάτων
Grant’s και Teacher’s αλλά και άλλων οινοπνευματωδών
ποτών, προβαίνει σε καταχρηστική εκμετάλλευση της θέσης της
Καταγγελία της εταιρίας «ΘΕΣΠΙΣ
αυτής, κατάχρηση η οποία συνίσταται στην ιδίως σε προσφορά
Α.Ε.» κατά της εταιρίας «ΑΜΒΥΞ Α.Ε.» κεκαλυμμένων εκπτώσεων πίστης, υπό τη μορφή εκπτώσεων
στόχου πωλήσεων, στην επιβολή μιας σειράς από αυθαίρετους
όρους συναλλαγής στις συμβάσεις διανομής της, καθώς και
στην επιβολή ρητρών που απαγορεύουν στους μεταπωλητές την
προμήθεια ανταγωνιστικών προϊόντων ουίσκι.

8

Καταγγελία της εταιρίας
«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά των εταιριών
«ANTIPOLLUTION A.N.E.» και
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕ-ΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Α.Ε.»

Στην υπό κρίση υπόθεση οι α΄και β΄καταγγελλόμενες παραβιάζουν
τα άρθρα 1 και 2 του Ν.3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, με
την εφαρμογή πρακτικών που οδήγησαν στην μη ανάπτυξη
επαρκούς ανταγωνισμού στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης
για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και αποκομιδής στερεών
αποβλήτων των πλοίων στο λιμάνι της Πάτρας, δεδομένου ότι
σε αυτήν συμμετείχαν μόλις δύο κοινοπραξίες, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία μονοπωλίου και τη χρέωση αδικαιολόγητα υψηλών
τιμών στις παρεχόμενες υπηρεσίες από την ANTIPOLLUTION.

65

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α/α Ενδιαφερόμενα Μέρη

9

10

66

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

Καταγγελία της «ΕΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ»
κατά του Δήμου Ραφήνας και της
εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΕ», και η καταγγελία της «ΕΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
κατά του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ» και του Δήμου Ραφήνας,

Σύμφωνα με την υπό εξέταση υπόθεση παρατηρείται α)
Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω υπερβολικής τιμολόγησης
της υπηρεσίας υδροδότησης στα πρυμνοδετημένα επιβατηγά
πλοία που εκκινούν από το λιμάνι της Ραφήνας (αφορά στην
α’ καταγγελλόμενη), και β) Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
μέσω υπερβολικής τιμολόγησης των ναυτιλιακών καυσίμων που
εμπορεύεται η β’ καταγγελλόμενη

Καταγγελία της εταιρίας «ΜΑΡΚΟΣ
Ι. ΛΟΤΣΙΟΣ Α.Ε.» κατά της εταιρίας
«NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με την υπό εξέταση υπόθεση, η NESTLE καταχρώμενη
τη δεσπόζουσα θέση της, επέβαλλε στην καταγγέλλουσα, η
οποία δραστηριοποιούνταν τη Νάουσα, τη μη συνεργασία της με
ανταγωνίστριες εταιρίες,της καθόριζε την εμπορική της πολιτική,
της καθόριζε τις τιμές στις οποίες μεταπωλούσε τα προϊόντα της,
της επέβαλλε περιορισμούς που οδηγούσαν στην γεωγραφικής
κατανομή των αγορών,τόσο στην αγορά του παγωτού και του
στιγμιαίου καφέ όσο και σε προϊόντα σοκολάτας και ζαχαρωδών,
ελληνικού καφέ, δημητριακών, προϊόντων maggi, μεταλλικού
νερού και καφέ Buondi, κατά΄παράβαση του άρθρου 2 του ν.
3959/11
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3.5. Δικαστικές αποφάσεις
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, καθ’ ύλην αρμόδιο να εξετάζει τις αποφάσεις της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, εξέδωσε είκοσι (20) τελεσίδικες αποφάσεις το 2016. Από τις αποφάσεις αυτές:
•
Είκοσι (20) επιβεβαιώθηκαν από το Εφετείο επί της ουσίας, ενώ σε δεκατέσσερις (14)
από αυτές το Δικαστήριο, αφού επιβεβαίωσε τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού
σχετικά με την παράβαση, μείωσε το πρόστιμο )
•
Σε μία (1) απόφαση το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση της Ε.Α. επί της ουσίας,
αλλά ανέπεμψε την υπόθεση στην Ε.Α. ώστε να υπολογίσει εκ νέου το επιβληθέν πρόστιμο επιμερίζοντας ανά είδος παράβασης.
Αναφορικά με αιτήσεις αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας που ασκήθηκαν από επιχειρήσεις κατά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που είχαν επιβεβαιώσει προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Αρχή επικράτησε και στις έξι (6) συνολικά
υποθέσεις το έτος 2016, ενώ σε μία επιπλέον υπόθεση η επιχείρηση παραιτήθηκε από την ασκηθείσα αίτηση, επιβεβαιώνοντας την απόφαση της Ε.Α.
Την τελευταία τριετία οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν επικυρωθεί στην ουσία
τους στη συντριπτική τους πλειοψηφία, παρά τις επιμέρους μικρές κατά βάση μειώσεις των επιβληθέντων προστίμων.

Έτος

Αποφάσεις που επικυρώθηκαν
από το ΔεφΑΘ (επί του
συνόλου)

Αποφάσεις που επικυρώθηκαν από το ΣτΕ
(επί του συνόλου)

2016

20/20

6/6

2015

16/19

15/16

2014

16/19

26/27
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3.6. Επισκόπηση του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το
διάστημα 2011-2015

Τρόφιμα –Καταναλωτικά είδη
Υπόθεση Αθηναϊκής Ζυθοποιίας (αγορά ζύθου)
Πρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Πρακτικές: Αποκλεισμός και περιορισμός δυνατοτήτων εισόδου/επέκτασης στην αγορά των
ανταγωνιστών της
Αποκλειστικότητα σε επίπεδο λιανικής
 Αγορά επιτόπιας κατανάλωσης (μεγάλοι πελάτες/ αλυσίδες εστίασης και λοιπά τελικά σημεία)
 χορήγηση σημαντικών χρηματικών ποσών και άλλου είδους παροχών υπό τους όρους όμως
αποκλειστικότητας ή/και περιορισμού του εφοδιασμού τους από ανταγωνιστικούς προμηθευτές
περιοριστικές πρακτικές προς χονδρεμπόρους
 παροχή σημαντικών οικονομικών κινήτρων έναντι περιορισμού του εφοδιασμού τους από
ανταγωνιστές
 προνομιακοί όροι πίστωσης
 άσκηση παράλληλης πίεσης για διακοπή της διακίνησης ανταγωνιστικών σημάτων
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο συνολικού ύψους € 31.451.211
Επιβολή υποχρέωσης στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία να παραλείπει παρόμοιας φύσεως ενέργειες στο
μέλλον
Υποχρέωση κατάρτισης εγγράφων συμβάσεων με ανάλογη προσαρμογή των όρων

Υπόθεση Procter & Gamble (βρεφικές πάνες)
Πρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Πρακτικές: Εκπτώσεις στόχων πωλήσεων
Εκπτώσεις έναντι υπέρμετρης δέσμευσης διαθέσιμου χώρου στο ράφι
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο συνολικού ύψους 5,3 εκ. ευρώ

Υπόθεση Κρεοπαραγωγού Πτηνοτροφίας (κοτόπουλα)
Πρόβλημα: Καθορισμός τιμών
Πρακτικές: Συντονισμός τιμών / αυξήσεων τιμών
Κατανομή πελατείας
Συχνές και τακτικές συναντήσεις εκπροσώπων του κλάδου και ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών
Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων (ρήτρες καταστατικού ΣΠΕΕ)
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 39 εκ. ευρώ
(μείωση ποσού σε 10 εκ ευρώ περίπου με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου)

Συγκέντρωση ΜΕΒΓΑΛ - VIVARTIA
Πρόβλημα: Περιορισμός του ανταγωνισμού στην αγορά νωπού γάλακτος
Πρακτικές: Δέσμευση κτηνοτρόφων στη νέα οντότητα
Περιορισμός πρόσβασης ανταγωνιστών σε κτηνοτρόφους, με συνέπειες στις αγορές
επόμενου σταδίου
Παρέμβαση ΕΑ: Έγκριση της συγκέντρωσης με τη λήψη διορθωτικών μέτρων:
Υποχρέωση νέας οντότητας να συνεχίσει να αγοράζει υφιστάμενες προσφερόμενες
ποσότητες νωπού γάλακτος παραγωγών 2 νομών, για περίοδο 2 ετών
Πρόβλημα: Περιορισμός του ανταγωνισμού στην αγορά σοκολατούχου γάλακτος
Απόκτηση δεσπόζουσας θέσης
Παρέμβαση ΕΑ: Έγκριση της συγκέντρωσης με τη λήψη διορθωτικών μέτρων:
Εκποίηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σοκολατούχου γάλακτος (Topino)
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3.6. Επισκόπηση του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το
διάστημα 2011-2015

Υπόθεση TASTY (αγορά αλμυρών σνακ)
Πρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και αντι-ανταγωνιστικές κάθετες συμφωνίες
Πρακτικές: Ρήτρες αποκλειστικότητας και εκπτώσεις
Αποκλειστικότητες στη χρήση παγίων (εργαλειοθηκών – ραφιέρων)
στα μικρά σημεία πώλησης
Εκπτώσεις έναντι δέσμευσης περισσότερου χώρου
Τοποθέτηση μεγαλύτερων και περισσότερων παγίων
Εκπτώσεις έναντι υπέρμετρης δέσμευσης χώρου στο ράφι
Ρήτρες αποκλειστικότητας και εκπτώσεις έναντι αποκλειστικότητας σε κατηγορίες
πελατών στα ειδικά κανάλια
Αντικατάσταση – εξαφάνιση ανταγωνιστικών προϊόντων και παγίων
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 16 εκ ευρώ
(μείωση ποσού σε 10,3 εκ ευρώ περίπου με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου)

Βρεφικό γάλα (γνωμοδότηση)
Πρόβλημα: Αποκλειστική διακίνηση μη συνταγογραφούμενου γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας μέσω
φαρμακείων – ρυθμιστικό εμπόδιο επιβαλλόμενο από Υπουργική Απόφαση
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόταση για κατάργηση της σχετικής ρύθμισης

Κλαδική έρευνα σε φρούτα και λαχανικά
Πρόβλημα: Έρευνα και διάγνωση αναποτελεσματικοτήτων και ρυθμιστικών εμποδίων στην εφοδιαστική
αλυσίδα – οικονομετρικές αναλύσεις για τη μετάδοση τιμών
Παρέμβαση ΕΑ: Γνωμοδότηση για
Απλοποίηση και κωδικοποίηση νομοθεσίας
Εκσυγχρονισμό νομοθετικού πλαισίου για νέες δομές παραγωγής & για τοπικές
δομές πώλησης και διακίνησης οπωροκηπευτικών
Ορθή χωροθέτηση, οργάνωση και λειτουργία τοπικών ή/και περιφερειακών αγορών
Απλοποίηση όρων μίσθωσης & δραστηριοποίησης στις Κεντρικές Αγορές
Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας λαϊκών αγορών

Αγορανομικός Κώδικας (γνωμοδότηση)
Πρόβλημα: Ρυθμιστικά εμπόδια στον ανταγωνισμό – πολυπλοκότητα νομοθεσίας
Παρέμβαση ΕΑ: Γνωμοδότηση για
Απλοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με τις σχέσεις των φορέων της
εφοδιαστικής αλυσίδας
Κατάργηση ρυθμίσεων σχετικών με τον καθορισμό κατώτατων τιμών, τον
καθορισμό του μεταφορικού κόστους προσώπων και αγαθών και την
απαγόρευση μεταφοράς προϊόντων από μία περιφέρεια σε άλλη
Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης
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3.6. Επισκόπηση του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το
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Τρόφιμα –Καταναλωτικά είδη

Συγκέντρωση ΔΙΑΣ - ΣΕΛΟΝΤΑ (ιχθυοκαλλιέργειες)
Πρόβλημα: Ενδεχόμενο συντονισμού μεταξύ βασικότερων ανταγωνιστών λόγω μειοψηφικής
συμμετοχής τρίτης εταιρίας στη νέα οντότητα
Παρέμβαση ΕΑ: Έγκριση της συγχώνευσης με τη λήψη διορθωτικών μέτρων:
Αναστολή δικαιωμάτων ψήφου νέας οντότητας αναφορικά με εκλογή /
αντικατάσταση μέλους/μελών στο ΔΣ τρίτης ανταγωνίστριας εταιρίας (ΝΗΡΕΥΣ)
Υποχρέωση μη αύξησης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΝΗΡΕΥΣ
Αναστολή άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας με αίτημα την παροχή ευαίσθητων
εμπορικών πληροφοριών

Συγκέντρωση ΕΛΑΙΣ - UNILEVER
Πρόβλημα: Περιορισμός ανταγωνισμού στην παρασκευή, εμπορία και διάθεση παγωτού εμπορία
και διάθεση παγωτού
Παρέμβαση ΕΑ: Έγκριση της εξαγοράς με τη λήψη διορθωτικών μέτρων:
Άρση όρων αποκλειστικότητας στις συμβάσεις διανομής και συμβάσεις
χρησιδανείου ψυγείων εξαγοραζόμενης εταιρίας

Βρεφικό γάλα Νομού Αχαΐας
Πρόβλημα: Περιορισμός ή/ και έλεγχος της διάθεσης βρεφικού γάλακτος (συλλογικό μποϋκοτάζ)
μέσω απόφασης ένωσης επιχειρήσεων
Παρέμβαση ΕΑ: Λήψη ασφαλιστικών μέτρων
Επιβολή υποχρέωσης αποχής από παρεμποδιστικές πρακτικές

Υπόθεση Nestlé (αγορά στιγμιαίου καφέ)
Πρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και αντι-ανταγωνιστικές κάθετες συμφωνίες
Πρακτικές: Εκπτώσεις στόχων πωλήσεων
Εκπτώσεις πίστης
Παρεμπόδιση παράλληλων εισαγωγών
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 30 εκ ευρώ
(μείωση ποσού σε 20 εκ. ευρώ περίπου μετά την αναπομπή της υπόθεσης από το Διοικητικό Εφετείο)
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3.6. Επισκόπηση του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το
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Λιανεμπόριο -Συστήματα Δικαιόχρησης
Υπόθεση Γερμανός
Πρόβλημα: Αντι-ανταγωνιστικές κάθετες συμφωνίες για το διάστημα 1990-2012
Πρακτικές: Καθορισμός τιμών μεταπώλησης στο δίκτυο δικαιόχρησης
Περιορισμός αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των διανομέων-δικαιοδόχων της Γερμανός
Ρήτρα μη ανταγωνισμού
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο συνολικού ύψους περίπου 10,3 εκ ευρώ

Υπόθεση Carrefour (Σύστημα franchising )
Πρόβλημα: Αντι-ανταγωνιστικές κάθετες συμφωνίες
Πρακτικές: Καθορισμός τιμών μεταπώλησης στο δίκτυο δικαιόχρησης
Συμβατικές ρήτρες που δέσμευαν τους δικαιοδόχους να ακολουθούν κατά κανόνα
τις προτεινόμενες από αυτήν τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων τους
Ηλεκτρονικό Σύστημα που καθιστούσε τη διαχείριση τιμών ιδιαίτερα δυσχερή και
χρονοβόρα στην πράξη
Περιορισμός διασταυρούμενων πωλήσεων μεταξύ των διανομέων – δικαιοδόχων
εντός του συστήματος
Ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο συνολικού ύψους περίπου 12,5 εκ ευρώ
(μείωση ποσού σε 9,6 εκ. ευρώ περίπου με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου)

Ενέργεια
Υπόθεση ΔΕΗ (παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας)
Πρόβλημα: Πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Άρνηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στις επιχειρήσεις ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και απειλή για διακοπή προμήθειας
Παρέμβαση ΕΑ: Αποδοχή των προτεινόμενων δεσμεύσεων της ΔΕΗ:
Ανάκληση της δήλωσης παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υποχρέωση συνέχισης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους
Αποχή από την υιοθέτηση, έκδοση, υποβολή ή εφαρμογή παρόμοιων αποφάσεων,
δηλώσεων, συστάσεων, ανακοινώσεων και εν γένει λήψη αντίστοιχων μέτρων
μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την κατ’
άλλον τρόπο επίλυση της διαφοράς
Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, στη βάση του Κώδικα
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και των Βασικών Αρχών
Τιμολόγησής του και του ν. 4336/2015 (Παρ. Γ, Αρ. 4.3)
Διατύπωση εν νέου πρότασης για τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
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Ενέργεια

Υπόθεση ΔΕΠΑ
Πρόβλημα: Πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδίως με την υπέρμετρη δέσμευση πελατών
και τον περιορισμό των δυνατοτήτων πρόσβασης ανταγωνιστών στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου
Παρέμβαση ΕΑ: Ανάληψη δεσμεύσεων από τη ΔΕΠΑ προς παύση της πιθανολογούμενης παράβασης,
ως ακολούθως: Επαναδιαπραγμάτευση Ετήσιων Συμβατικών Ποσοτήτων για την παροχή μεγαλύτερης
ρευστότητας & αυξημένη ευελιξία πελατών
Δυνατότητα μείωσης 5 - 20% ανάλογα με ΕΣΠ προηγούμενου έτους
Εισαγωγή δυνατότητας ετήσιων συμβάσεων
Ανώτατη συμβατική διάρκεια 2 ετών για πελάτες που αγοράζουν άνω του 75% των αναγκών τους από τη ΔΕΠΑ
Διαχωρισμός προμήθειας από μεταφορά φυσικού αερίου
Διάθεση μη χρησιμοποιούμενης μεταφορικής ικανότητας
Σταδιακή μείωση δυναμικότητας που δεσμεύει η ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του δικτύου στο 55%
Διάθεση έως 20% της ανωτέρω δυναμικότητας μετά από αίτημα πελάτη
Σύστημα δημοπρασιών (διάθεση 10% των ετήσιων προμηθειών)
Συστηματική επικαιροποίηση δεσμεύσεων για την τροποποίηση των παραμέτρων και του τρόπου λειτουργίας
του προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών
Διάθεση ποσοτήτων μέσω δημοπρασιών και σε ετήσια βάση
Προσφορά περισσότερων ή και διαφοροποιημένων προϊόντων
Λήψη μέτρων αναφορικά με τη διαμόρφωση και πιστοποίηση τιμής εκκίνησης δημοπρατούμενων ποσοτήτων
Παράδοση δημοπρατούμενων ποσοτήτων στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων του ΕΣΦΑ
Αύξηση ποσοστού ποσοτήτων προς διάθεση από του 50% σε 60% των συνολικά προς δημοπράτηση κατ’ έτος
ποσοτήτων φυσικού αερίου
Aναπροσαρμογή των ποσοτήτων που διατίθενται στις τριμηνιαίες δημοπρασίες
Αναλογική κατανομή τυχόν αδιάθετης ποσότητας

Υπόθεση ΔΕΣΦΑ
Πρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης λόγω άρνησης πρόσβασης δυνητικού ανταγωνιστή της ΔΕΠΑ σε
βασική διευκόλυνση (σημείο εξόδου του δικτύου φυσικού αερίου και χρήση εγκαταστάσεων υγροποιημένου
φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα)
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο ύψους 4,3 ευρώ

Υπόθεση ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας
Πρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω διακριτικής μεταχείρισης και αδικαιολόγητης
άρνησης έγκρισης
μελετών για εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με τη χρήση χαλυβδοσωλήνα CSST - Gastite
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα ύψους 620.000 ευρώ

Αγορά Πετρελαιοειδών (γνωμοδοτήσεις)
Πρόβλημα: Ρυθμιστικά εμπόδια στον ανταγωνισμό στην αγορά πετρελαιοειδών
Παρέμβαση ΕΑ: Γνωμοδότηση με δέσμη 31 συνολικά προτάσεων, μεταξύ των οποίων
Μέτρα που επιτείνουν τη διαφάνεια ως προς τα στοιχεία κόστους των διυλιστηρίων
Δημιουργία Ανεξάρτητου Οργανισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, αρμόδιου για την τήρηση των
αποθεμάτων για λογαριασμό των υπόχρεων
Κατάργηση απαίτησης ελάχιστου κεφαλαίου για χορήγηση αδειών εμπορίας καυσίμων
Υποχρεωτική σύναψη γραπτών συμβάσεων μεταξύ εταιριών χονδρικής και λιανικής εμπορίας υγρών
καυσίμων (πιστωτική πολιτική, πολιτική παροχών και εκπτώσεων, τρόπος και χρόνος απόσβεσης
τυχόν επενδύσεων)
Κατάργηση περιορισμών αναφορικά με τις δραστηριότητες Προμηθευτικών Συνεταιρισμών
Κατάργηση δυνατότητας επιβολής κατώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές
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Ενώσεις Επιχειρήσεων

Υπόθεση Οδοντοτεχνιτών Κρήτης
Πρόβλημα: Καθορισμός αμοιβών μελών της ένωσης
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο στην ένωση, υποχρέωση διαγραφής αντι-ανταγωνιστικής ρήτρας από το
καταστατικό και τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας

Υπόθεση Σχολών Οδήγησης
Πρόβλημα: Καθορισμός τιμών και περιορισμός της διάθεσης των σχετικών υπηρεσιώνς
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 112.000 ευρώ

Υπόθεση Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών
Πρόβλημα: Συντονισμός διδάκτρων (καθορισμός ελάχιστης αμοιβής) και άλλων παραμέτρων της
εμπορικής δραστηριότητας με αποφάσεις συλλόγων φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 700.000 ευρώ και ανάληψη δεσμεύσεων από μέρους
της PALSO για την άρση περιορισμών στη διοργάνωση και συμμετοχή σε ανταγωνιστικές εξετάσεις
γλωσσομάθειας

Υπόθεση ΤΕΕ
Πρόβλημα: Υιοθέτηση κατώτατων ορίων αμοιβών και υποκατάσταση του κράτους στον καθορισμό
ελάχιστου τεκμαιρόμενου κόστους κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο στα ιδιωτικά κτιριακά έργα,
χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ και επιβολή διορθωτικών μέτρων (αναπροσαρμογή
μηχανογραφικού συστήματος υπολογισμού αμοιβών μηχανικών, ώστε να γίνονται δεκτά αιτήματα
υπολογισμού, ανεξαρτήτως του ύψους του προϋπολογισθέντος κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο,
και σχετική ενημέρωση μελών του ΤΕΕ)

Υπόθεση Μεσίτες
Πρόβλημα: Καθορισμός ύψους μεσιτικών αμοιβών στο 2% της αξίας και περιορισμοί στη διαφήμιση από
Συλλόγους Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, καθ’ υποκατάσταση καταργηθείσας σχετικής κρατικής
ρύθμισης
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα περίπου 30.000 ευρώ και υποχρέωση ενημέρωσης μελών
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Τραπεζικός κλάδος

Αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου την τελευταία τετραετία
Εξέταση 14 υποθέσεων τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών
Πολύπλοκη και απαιτητική ανάλυση συνθηκών ανταγωνισμού σε μικρό χρονικό διάστημα και
σε παράλληλες υποθέσεις
 Πάνω από 20 σχετικές προϊοντικές αγορές ανά υπόθεση
 Χρήση οικονομετρικών εργαλείων
 Ανάληψη δεσμεύσεων και επιβολή διορθωτικών μέτρων

Τηλεπικοινωνίες

Υπόθεση FORTHNET
Πρόβλημα: Πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, μέσω της αποκλειστικής
συνδροµητικής αξιοποίησης του τηλεοπτικού προγράµµατος µέσω δορυφόρου των ελεύθερα
µεταδιδόµενων τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας στην ελληνική επικράτεια
Παρέμβαση ΕΑ: Ανάληψη δεσμεύσεων για την άρση πιθανολογούμενης παράβασης, μεταξύ
των οποίων
 Παραίτηση από τον όρο αποκλειστικότητας και τροποποίηση αντίστοιχα των σχετικών
συμβάσεων, με άμεση ισχύ
 Υποχρέωση αποχής από ανάλογες αποκλειστικότητες για το μέλλον
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3.7. Στρατηγικοί Στόχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαθέτει ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων όσον αφορά την επιβολή των
κανόνων περί ελεύθερου ανταγωνισμού αλλά και τον εντοπισμό ρυθμιστικών εμποδίων, στο
πλαίσιο του γνωμοδοτικού της ρόλου. Οι κυριότεροι στόχοι που επιδιώκονται από την Επιτροπή κατά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού είναι η συστημική προστασία της ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, ήτοι η προστασία και βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού και η
προώθηση γνήσιας κουλτούρας ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Ο ελεύθερος και χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμός έχει καίρια σημασία για την ελληνική οικονομία, που έχει ταλαιπωρηθεί πολλές δεκαετίες από σύνδρομα οικονομίας “μικρής αγοράς” (σημαντικά εμπόδια εισόδου, ολιγοπωλιστική δομή με υψηλό βαθμό διαφάνειας, νοοτροπία συλλογικής επιχειρηματικότητας, ισχυρή οικογενειοκρατία στη βιομηχανία κλπ) και μία παράδοση κρατικής ρυθμιστικής παρέμβασης.
Προτεραιότητες της Επιτροπής- Βασικοί Στόχοι
• Η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού
 Συνιστά βασικό σκοπό της Αρχής η οποία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό οι εξουσίες της περί επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. Η χρήση των εργαλείων της διαδικασίας διευθέτησης και δεσμεύσεων
παράλληλα με την ορθολογική προτεραιοποίηση των υποθέσεων μέσω μοριοδότησης
συντελεί στο στόχο αυτό. Η αποτελεσματική άσκηση των ερευνητικών (στοχευμένοι
επιτόπιοι έλεγχοι) και αποφασιστικών εξουσιών της Ε.Α. (διαπίστωση παραβάσεων,
επιβολή προστίμων, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αποδοχή δεσμεύσεων, προληπτική
αξιολόγηση συγκεντρώσεων) θα συνδράμει στην υλοποίηση του στόχου και στην
αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών πρακτικών σε καίριους τομείς της οικονομίας.
• H βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος προτεραιοποίησης των υποθέσεων που εξετάζει
η Επιτροπή Ανταγωνισμού
 Οι αρχές προτεραιοποίησης συντελούν στην επίτευξη ισορροπίας κατά την ενάσκηση των
αρμοδιοτήτων της Ε.Α. Τα εργαλεία της μοριοδότησης και της κατά προτεραιότητα κατάταξης των υποθέσεων συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην αποτελεσματικότερη διαχείριση
των πόρων της Επιτροπής, ώστε η Αρχή να μπορέσει να δώσει έμφαση στις πιο σημαντικές υποθέσεις για την ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές στην έρευνα των συνθηκών ανταγωνισμού σε νέες αγορές. Επίσης, στο να είναι συμβατή με τις σύγχρονες εξελίξεις και έρευνες παράλληλα με τις αρχές ανταγωνισμού των λοιπών κρατών μελών (ψηφιακές πλατφόρμες και ηλεκτρονικό εμπόριο, χρήση προσωπικών δεδομένων και αλληλεπίδραση με τους κανόνες περί ανταγωνισμού)
• Η δημιουργία ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών, υπό το πρίσμα της αξιολόγησης
ρυθμιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό
 Γνωμοδοτήσεις είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής
• Η προώθηση των ωφελειών του ανταγωνισμού μέσω δράσεων πρόληψης και ευαισθητο
ποίησης στα θέματα της αρμοδιότητας της αρχής και των παρεμβάσεών της. Στόχος είναι
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η διάδοση των αρχών συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να αποφεύγονται
παραβατικές πρακτικές και να επιδιώκονται αποτελεσματικές δράσεις εφαρμογής της
νομοθεσίας.
Μέσα επίτευξης του στόχου:
 Δημοσίευση Οδηγών και άλλων ενημερωτικών εντύπων, κλαδικές έρευνες,
διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων, εκπαιδευτικές δράσεις και συνεργασία
με άλλους φορείς
Δημιουργία
προγραμμάτων συμμόρφωσης με σκοπό να τονιστούν τα οφέλη που θα

προκύπτουν τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους καταναλωτές από την
αυστηρή τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού
 Κατευθύνσεις και οδηγίες καλής νομοθέτησης ώστε να λαμβάνεται υπόψη το αγαθό
του ανταγωνισμού ως παράμετρος κατά την υλοποίηση νομοθετικών πρωτοβουλιών
• Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων της Ε.Α.
 Σκοπός είναι να διατηρήσει η Αρχή τον θεσμικό της ρόλο ως εποπτικός και
ρυθμιστικός φορέας με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
• Ο προσανατολισμός στη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη της αρχής
 Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων της Ε.Α στην αγορά και στην οικονομία υπό το πρίσμα της ωφέλειας στον
καταναλωτή, ώστε να μπορούν να αποτιμηθούν τα οφέλη της δράσης της και να
επιτευχθεί η προώθηση της πολιτικής ανταγωνισμού σε συνδυασμό με την
αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών κανόνων.
Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Το εκτιμώμενο πλεόνασμα
καταναλωτή
Οι Αρχές Ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καταβάλλουν προσπάθεια να ποσοτικοποιήσουν με απλό και συνοπτικό τρόπο τα οφέλη που αναμένονται να προκύψουν από τις παρεμβάσεις τους για τους καταναλωτές. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Α. διεξάγει, στο
μέτρο που είναι εφικτό λόγω της διαθεσιμότητας των στοιχείων, εκτιμήσεις του συνολικού αντίκτυπου των αποφάσεών της στην οικονομία με την μορφή του εκτιμώμενου πλεονάσματος καταναλωτή, βασιζόμενη στη μεθοδολογία του Ο.Ο.Σ.Α (Βλ. σχετ. http://www.oecd.org/daf/competition/
guide-impact-assessment-competition-activities.htm). Η έννοια του «Καταναλωτή» μπορεί να
περιλαμβάνει τόσο τους έμμεσους καταναλωτές όσο και τους τελικούς καταναλωτές, αναλόγως
της αγοράς που επηρεάζεται από κάθε απόφαση, συνεπώς μπορεί να υποτεθεί ότι όλες οι αποφάσεις μιας αρχής ανταγωνισμού θα έχουν θετικό αντίκτυπο.
Για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των αποφάσεων μιας αρχής ανταγωνισμού υπό μορφή του
εκτιμώμενου πλεονάσματος του καταναλωτή, λαμβάνονται ως βάση όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν για ένα χρονικό διάστημα ή ένα υποσύνολο τους (για παράδειγμα μόνο αποφάσεις για
καρτελικές συμπράξεις) και δύνανται να διεξαχθούν κατόπιν της έκδοσης μιας απόφασης σε αντίθεση με την συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης απόφασης, όπου χρειάζεται ικανός χρόνος για να γίνουν πλήρως αντιληπτώς οι επιπτώσεις στην οικονομία και να εν συνεχεία να αποτιμηθούν.
Οι αρχές ανταγωνισμού διενεργούν και δημοσιεύουν εκτιμήσεις του συνολικού αντίκτυπου του
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έργου τους, υπό τη μορφή πλεονάσματος στον καταναλωτή, ως απλό μέτρο αποτίμησης του έργου
τους ώστε να είναι ευρέως αντιληπτό και κατανοητό από το κοινό.
Προκειμένου να υπολογιστεί το εκτιμώμενο πλεόνασμα καταναλωτή που προκύπτει από κάθε απόφαση της αρχής ανταγωνισμού , χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μεγέθη:
• το μέγεθος του επηρεαζόμενου από την απόφαση κύκλου εργασιών, όπου σε υποθέσεις συμπράξεων και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών (ex-ante) των
υπό έρευνα επιχειρήσεων στην επηρεαζόμενη (-ες) αγορά (-ες),
• η αποφυγή της αύξησης των τιμών λόγω της παρέμβασης της Ε.Α, όπου για την αναμενόμενη επίπτωση στις τιμές, ελλείψει της προαναφερόμενης παρέμβασης – απόφασης, λαμβάνεται ως υποθετικό μέγεθος αύξησης σε περιπτώσεις συμπράξεων ποσοστό ύψους 10% και σε περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ποσοστό ύψους 5%,
• η αναμενόμενη διάρκεια της αύξησης των τιμών, ελλείψει της παρέμβασης-απόφασης, όπου για
την αναμενόμενη επίπτωση στις τιμές, ελλείψει της προαναφερόμενης παρέμβασης – απόφασης,
λαμβάνεται ως υποθετικό μέγεθος σε περιπτώσεις συμπράξεων διάρκεια 3 ετών και σε περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης διάρκεια 3 ετών.
Τα ως άνω αναφερόμενα μεγέθη συνιστούν συντηρητικές εκτιμήσεις, οι οποίες σχετίζονται με πιθανά μελλοντικά αποτελέσματα στις εν λόγω αγορές. Τα εν λόγω μεγέθη εκτιμώνται κατά κύριο λόγο
ως «στατικά» αποτελέσματα λόγω χαμηλότερων τιμών στις επηρεαζόμενες αγορές. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός παράγει τα κύρια οφέλη του μέσω της αύξησης της καινοτομίας και της παραγωγικότητας, παράγοντες που είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν ή συμπεριλαμβάνονται μόνο εν μέρει
στους ανωτέρω υπολογισμούς. Τέλος οι εν λόγω εκτιμήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη το αποτρεπτικό
αποτέλεσμα των αποφάσεων της αρχής ανταγωνισμού, καθώς δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ποσοτικά κριτήρια. Παρ’ όλα αυτά, αυτό το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς δίνει στις επιχειρήσεις το κίνητρο να μην παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού στη μελλοντική τους συμπεριφορά και επιχειρηματική δράση.
Κατά το διάστημα 2002-2016 το εκτιμώμενο πλεόνασμα καταναλωτή από τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις οποίες ήταν δυνατό να εκτιμηθεί (ήτοι για 12 αποφάσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, 11 υποθέσεις οριζοντίων συμπράξεων και 4 αποφάσεις καθέτων συμπράξεων) έχει
ως ακολούθως:

Αποφάσεις
Οριζοντίων/κάθετων συμπράξεων
= 1,603 δις ευρώ

Αποφάσεις
Κατάχρησης Δεσπόζουσας θέσης
= 344 εκ ευρω

Συνολικό
εκτιμώμενο πλεόνασμα
καταναλωτή απο τις
αποφάσεις της Επιτροπής
Ανταγωνισμού 2002-2016
= 1,947 δις ευρώ

77

01 02 03
Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες &
Οργάνωση

Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

04 05 06 07
Πολιτικές
Προώθησης
Ανταγωνισμού

Οι έρευνες
της Γενικής
Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού

Διοικητική
Υποστήριξη Ανθρώπινο
Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4. Προώθηση Πολιτικών Ανταγωνισμού

Ολοκλήρωση του 3ου (τρίτου)
κατά σειρά έργου συνεργασίας
με τον Ο.Ο.Σ.Α. περί αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού
για τον εντοπισμό πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων σε συγκεκριμένους τομείς
της ελληνικής οικονομίας (κατασκευές,
μέσα μαζικής ενημέρωσης, χονδρεμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο και σε ορισμένους τομείς μεταποίησης).

Γνωμοδότηση στον τομέα της
απελευθέρωσης επαγγελμάτων και συγκεκριμένα στη διατήρηση των προϋποθέσεων για την
άσκηση του επαγγέλματος του χημικού ναυτιλίας.

Συνδιοργάνωση προγράμματος κατάρτισης
δικαστών σε θέματα που αφορούν την επιβολή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ανταγωνισμού σε Βουλγαρία, Κύπρο και
Ελλάδα σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) υπό
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έκδοση νέου ενημερωτικού δελτίου σχετικά
με τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών.
Λοιπές πρωτοβουλίες και δράσεις για την
ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και καταναλωτών σε θέματα ανταγωνισμού.
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4.1 Εντοπισμός και αξιολόγηση ρυθμιστικών εμποδίων
Το γνωμοδοτικό έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης προώθησης των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Κατά τη διάρκεια του
2016, συνεχίστηκε η συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τον Ο.Ο.Σ.Α. στα προγράμματα ανάλυσης επιπτώσεων ρυθμίσεων στον ανταγωνισμό (competition assessment projects),
ενισχύοντας έτι περαιτέρω την τεχνογνωσία της Αρχής και το συμβουλευτικό της έργο.

Τα προγράμματα εντοπισμού και άρσης κανονιστικών εμποδίων
στον ανταγωνισμό στην ελληνική οικονομία (2013-2016)
Τα Προγράμματα Εντοπισμού και Άρσης των Κανονιστικών Εμποδίων που διενεργήθηκαν
από τον Ο.Ο.Σ.Α. σε συνεργασία με την Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποσκοπούσαν στον εντοπισμό υφιστάμενων κανονιστικών φραγμών στην ανταγωνιστική δραστηριότητα των ατόμων
και των επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία. Τέτοιες κανονιστικές ρυθμίσεις μπορεί να
δυσχεραίνουν την είσοδο νέων παικτών σε μια αγορά, να περιορίζουν την δυνατότητα μιας
επιχείρησης να ανταγωνιστεί (π.χ. με την ρύθμιση των τιμών ή τον περιορισμό της διαφήμισης), να αντιμετωπίζουν ανταγωνιστές με διαφορετικά κριτήρια (π.χ. ευνοώντας τους καθιερωμένους προμηθευτές), η ακόμα να διευκολύνουν τον συντονισμό των ανταγωνιστών μεταξύ τους ή και να περιορίζουν τη δυνατότητα των καταναλωτών να αλλάζουν εύκολα προμηθευτές.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε αυτήν την εργασία ήταν η Εργαλειοθήκη Ανταγωνισμού (OECD competition assessment toolkit), που ανέπτυξε ο ΟΟΣΑ, ώστε να βοηθήσει τους
φορείς να εντοπίζουν τα ρυθμιστικά εμπόδια στον ανταγωνισμό και να τα διορθώνουν με την
εφαρμογή λιγότερο περιοριστικών πολιτικών. Τα προγράμματα – έργα αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού στην Ελλάδα, βάσει της εργαλειοθήκης του Ο.Ο.Σ.Α ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2013, υλοποιήθηκαν με τρεις διαδοχικές αναθέσεις από τις ελληνικές κυβερνήσεις σε διάρκεια τριών χρόνων στα πλαίσια των προσπαθειών, μέσω της εφαρμογής δομικών μεταρρυθμίσεων, να επιτευχθεί ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Στα τρία διαδοχικά έργα (1η, 2η και 3η εργαλειοθήκη) αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού στην Ελλάδα οι εμπειρογνώμονες του Ο.Ο.Σ.Α και της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές συγκέντρωσαν συνολικά και αξιολόγησαν 2.823 νομοθετικά κείμενα, εντόπισαν 1.286 διατάξεις που αποτελούν δυνητικά ρυθμιστικά εμπόδια στον
ανταγωνισμό και διατύπωσαν συνολικά 773 συστάσεις (744 εξειδικευμένες κατά κλάδο και
29 οριζόντιες συστάσεις).
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Δυνητικοί Περιορισμοί στον Ανταγωνισμό

Μη Διατύπωση Συστάσεων

Συστάσεις

476
Σύνολο

Οι συστάσεις αφορούσαν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για 14 από τους πλέον σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Έργο I / Ιανουάριος έως Νοέμβριος 2013
• Μεταποίηση Τροφίμων
• Λιανικό εμπόριο

• Τουρισμός
• Δομικά Υλικά

Έργο II / Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 2014
• Μεταποίηση Ποτών
• Κατασκευή μηχανημάτων
• Παραγωγή Πετρελαιοειδών
• Παραγωγή Ειδών Ενδυμασίας

Έργο III / Φεβρουάριος έως Νοέμβριος 2016
• Κατασκευές
• Φαρμακευτικά Προϊόντα
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο
• Παραγωγή Χημικών
• Χονδρικό Εμπόριο

82

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

Οι 14 τομείς νομοθεσίας που εξετάστηκαν στα τρία προγράμματα αντιπροσωπεύουν συνολικά το 29,2% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της Ελληνικής οικονομίας και το 38,6% της
συνολικής απασχόλησης.
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Aπασχόληση

Συστάσεις κατά κλάδο στην 3η εργαλειοθήκη
Κατά τη διάρκεια της 3ης εργαλειοθήκης, του μεγαλύτερου σε έκταση έργου, τόσο από την
άποψη των νομοθετημάτων που εξετάστηκαν όσο και του πλήθους των συστάσεων που διατυπώθηκαν, που διεξήχθη το 2016, εντοπίστηκαν συνολικά 577 δυνητικά κανονιστικά εμπόδια
σε σύνολο 1.288 νομοθετικών πράξεων και διατυπώθηκαν 356 εστιασμένες συστάσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού.
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Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ο Ο.Ο.Σ.Α και η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνέστησαν την υιοθέτηση ενός ενιαίου ορισμού του
καταναλωτή σε όλο το εύρος της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, καθώς θεωρήθηκε ότι η ύπαρξη πολλαπλών ορισμών δύναται να εμποδίζει τους παρόχους ηλεκτρονικού
εμπορίου από το να εφαρμόζουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες, να συντάσσουν τους όρους
και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών τους ή να προσφέρουν τυποποιημένες συμβάσεις.

Κατασκευές
Στόχος πολλών συστάσεων στον κατασκευαστικό τομέα ήταν η αύξηση συμμετοχής και η μεγαλύτερη ευελιξία στη συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων έρ-
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γων και μελετών, το οποίο δύναται να επιτευχθεί μέσω της σύστασης να συμμετέχουν και φυσικά πρόσωπα και εταιρίες στους δημόσιους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησής τους σε τάξεις στα μητρώα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής και της ταυτόχρονης δυνατότητας εγγραφής φυσικών προσώπων και εταιριών σε μητρώα μελετητών και
κατασκευαστών. Αντίθετα, διατυπώθηκε η σύσταση να μην επιτρέπεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου έργου σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες που ανέλαβαν το σχεδιασμό του
έργου, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Ιδιαίτερα σημαντική
κρίθηκε επίσης η εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και η εισαγωγή της
ηλεκτρονικής παρακολούθησης των δημοσίων έργων και μελετών, καθόλη τη διάρκεια ενός
έργου (από τη προκήρυξη έως την τελική πληρωμή).

Μέσα Ενημέρωσης
Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εφημερίδες και τα περιοδικά για να δημοσιεύουν κρατικές ανακοινώσεις και να απολαμβάνουν μειωμένα ταχυδρομικά τέλη, κριτήρια που προτάθηκε να επανεξεταστούν προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι
όροι για τις νεοεισερχόμενες και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον διατυπώθηκε σύσταση επανεξέτασης του ορισμού των ανεξάρτητων παραγωγών οπτικοακουστικών έργων σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων και κατάργησης της
υποχρεωτικής εγγραφής των παραγωγών και των εταιριών παραγωγής στα Μητρώα Επαγγελματικών Επιμελητηρίων.
Αντίστοιχα, προτάθηκε να επικαιροποιηθεί το αδειοδοτικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη συνδρομητική τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο τη διευκόλυνση των επενδυτικών επιλογών σε ένα ευρύτερο φάσμα των τεχνολογιών, την αύξηση των επιλογών για τους καταναλωτές και συνεπώς τη μείωση των τιμών.

Παραγωγή και χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων
Διατυπώθηκε η πρόταση να επιτραπεί το χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών χύδην, ώστε να
περιοριστεί το κόστος συσκευασίας των εταιριών και να επέλθει πιθανή πτώση των τιμών των
απορρυπαντικών για τους τελικούς καταναλωτές, καθώς και να δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις που αφορούν την ανάκληση απορρυπαντικών, ώστε να προάγεται η προστασία των καταναλωτών, η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός.
Συστήθηκε η κατάργηση των περιοριστικών υποχρεώσεων αποθήκευσης, που δύνανται να
αυξάνουν τα κόστη και να λειτουργούν ως εμπόδια εισόδου και η απλοποίηση των απαιτήσεων που προβλέπουν ότι η πώληση προϊόντων φυτοπροστασίας, λιπασμάτων και σπόρων θα
πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη κατάλληλου επαγγελματία. Αναφορικά με την
αδειοδότηση βιοκτόνων, η χρήση ενός γενικού εμπορικού σήματος, το οποίο απαγορευόταν,
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για τη διάθεση στην αγορά βιοκτόνων προϊόντων με διαφορετικές ποιοτικές χημικές συνθέσεις δραστικών συστατικών, εξοικονομεί το κόστος δημιουργίας νέου σήματος, οδηγώντας σε
μείωση εξόδων, όπως τα έξοδα διαφήμισης, εμπορικές συμφωνίες και προσφορές ενώ καθιστά ευκολότερη την είσοδο νέων προϊόντων και ως εκ τούτου αυξάνει την ποικιλία των προϊόντων για τους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό προτάθηκε οι περιορισμοί αυτοί ως προς το
γενικό εμπορικό σήμα, που πρωταρχικώς αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα, να μην εφαρμόζονται στα βιοκτόνα.

Παραγωγή και χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
Προτάθηκε η αναθεώρηση της ισχύουσας μέγιστης μείωσης τιμής για τα γενόσημα φάρμακα,
όπως οριζόνταν από τους κανόνες τιμολόγησης για τα φαρμακευτικά προϊόντα, προκειμένου
να διασφαλίζεται πάντα μια συγκεκριμένη διαφορά τιμής μεταξύ των γενόσημων και των μη
καλυπτόμενων από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων, ώστε ο καταναλωτής να επωφελείται
από το πλεονέκτημα τιμής του γενόσημου σε σχέση με το πρωτότυπο προϊόν και να αυξηθεί
η δυνατότητα διείσδυσης των γενόσημων στην αγορά. Επιπλέον προτάθηκε να επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο της διαφήμισης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ώστε να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις πρόσφατες τροποποιήσεις περί ελευθέρωσης των καναλιών διανομής των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων φαρμάκων (Γενικής Διάθεσης Φάρμακα – ΓΕΔΙΦΑ), που αποτελούν ειδική κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ. Περαιτέρω, διατυπώθηκε σύσταση για
μεγαλύτερη ευελιξία στην προώθηση των ΜΗΣΥΦΑ, μέσω της δυνατότητας διαφήμισης. Οι περιορισμοί ως προς τη λειτουργία των φαρμακαποθηκών κρίθηκε ότι πρέπει να αρθούν προκειμένου οι οικονομικοί παράγοντες να μπορούν να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας, ενώ
θα πρέπει να επιτρέπεται η εγκατάσταση περισσότερων της μίας οικονομικών μονάδων στην
ίδια περιφέρεια και βοηθητικών αποθηκευτικών χώρων εκτός αυτής. Στόχος είναι μέσω της
οικονομίας κλίμακας να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των χονδρεμπόρων φαρμάκων και
να επιτραπεί η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και η καλύτερη κάλυψη της αγοράς.

Χονδρικό εμπόριο
Προτάθηκε η άρση του περιορισμού λειτουργίας μόνο μίας χονδρεμπορικής αγοράς σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ώστε να μπορούν έμποροι χονδρικής πώλησης να ιδρύσουν ανταγωνιστικές ιδιωτικές αγορές χονδρικού εμπορίου, πιθανώς σε συνεργασία με άλλους φορείς της αγοράς. Επιπλέον, τέθηκε ζήτημα επανεξέτασης του πλαισίου που αφορά τη μεταφορά αγαθών για ίδιο λογαριασμό, προκειμένου να διευκολυνθούν οι έμποροι χονδρικής πώλησης στη μεταφορά αγαθών με τα δικά τους φορτηγά καθώς και θέμα σταδιακής κατάργησης των δικαιωμάτων (ρήτρες κεκτημένων δικαιωμάτων) που έχουν παραχωρηθεί σε εταιρίες μεταφορών που λειτουργούσαν υπό το παλαιό καθεστώς.

86

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

Περαιτέρω, διατυπώθηκε σύσταση απλοποίησης του αδειοδοτικού πλαισίου για το χονδρικό εμπόριο καυσίμων προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά νέων εμπόρων
χονδρικής πώλησης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επιβολή ελάχιστου όγκου αποθηκευτικού χώρου ή ελάχιστου αριθμού φιαλών υγραερίου που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους
οι έμποροι χονδρικής πώλησης καυσίμων μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση των Συστάσεων του 3ου έργου
Η ομάδα του Ο.Ο.Σ.Α και της Επιτροπής Ανταγωνισμού προέβη στη συλλογή δεδομένων που
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Τα οφέλη από την αφαίρεση των φραγμών στον ανταγωνισμό αναλυθήκαν με ποιοτικά κριτήρια και,
όπου ήταν εφικτό (λόγω έλλειψης στοιχείων και λόγω της φύσης της ρυθμιστικής μεταβολής), με ποσοτικά κριτήρια.
Ωστόσο, για τους ρυθμιστικούς περιορισμούς που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του 3ου έργου και ήταν εφικτή η ποσοτικοποίηση τους (δηλ. τις 99 από τις 356 συνολικά συστάσεις στους
5 τομείς του έργου), αναμένεται, βάσει συντηρητικής εκτίμησης, όφελος συνολικού ύψους 414
εκατ. ευρώ για την ελληνική οικονομία.
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Η διαδικασία υλοποίησης των συστάσεων
Οι συνολικά 773 συστάσεις που διατυπώθηκαν έλαβαν είτε τη μορφή αποσαφήνισης υφιστάμενων διατάξεων, είτε πρότασης κατάργησης παρωχημένων ή ανενεργών διατάξεων είτε
πρόταση τροποποίησης διατάξεων, μέσω υλοποίησης συγκεκριμένης ενέργειας ή απλοποίησης διοικητικής διαδικασίας.

356
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Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οφέλη που προκύπτουν λόγω της απλοποίησης της νομοθεσίας
και της μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, από τις προαναφερόμενες
συστάσεις ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Ο εξορθολογισμός της ισχύουσας νομοθεσίας αποφέρει θετικές, μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην απασχόληση, στην παραγωγικότητα στην
ανταγωνιστική ικανότητα των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη εν γένει.
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Υλοποίηση συστάσεων έως τον Ιούλιο του 2017
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Επαγγελματικές υπηρεσίες (ελεύθερα επαγγέλματα)
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την ψήφιση του Ν. 3919/2011 για την απελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, κλήθηκε, στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, να εξετάσει κατά πόσο η προαπαιτούμενη αδειοδότηση ή/και άλλοι ρυθμιστικοί περιορισμοί σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ήταν αναγκαίοι και αναλογικοί για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων δημοσίου συμφέροντος και
εξέδωσε, στο πλαίσιο αυτό, πληθώρα γνωμοδοτήσεων την τελευταία τετραετία. Στην επιθεώρηση του Ο.Ο.Σ.Α. για την ελληνική οικονομία (Νοέμβριος 2013) ο διεθνής οργανισμός εκτιμά ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού βελτιώθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε περίπου
75% από σχεδόν 350 επαγγέλματα, με βάση τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Ελληνικής Αρχής.
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Με την εφαρμογή του Ν. 3919/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.
4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14) επήλθαν αλλαγές προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και ευκολότερης πρόσβασης στα επαγγέλματα, συγκεκριμένα μέσω της κατάργησης της απαίτησης
προηγούμενης άδειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3919/2011. Κατόπιν αυτών,
συστήθηκε το 2014 Διϋπουργική Ομάδα Εργασίας (δυνάμει της από 28.9.2014 υπ’ αριθ. Δ6Α
1120033ΕΞ2014 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών) με σκοπό την αξιολόγηση των έως
τώρα νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων,
την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και τη διατύπωση προτάσεων, για περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος.

Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί αιτήματος
του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το επάγγελμα του
χημικού ναυτιλίας
Στο πλαίσιο των ανωτέρω ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατ’ άρθρο 23 του
Ν. 3959/2011 ως προς την αναγκαιότητα ή μη διατήρησης των απαιτούμενων προϋποθέσεων
για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού ναυτιλίας και διερευνήθηκε εάν αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ή συνιστούν αδικαιολόγητους περιορισμούς που δεν στηρίζονται στις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων ή/και που εμποδίζουν τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού, της
αρχής της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ασφάλειας του δικαίου.
Αντικείμενο της γνωμοδότησης ήταν η διατήρηση ή μη των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού ναυτιλίας, όπως αυτά θεσπίστηκαν κατά
το διάστημα όπου για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος απαιτούνταν προηγουμένως η
λήψη σχετικής άδειας από τον αρμόδιο φορέα. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωμοδότησε ότι
στοιχειοθετούνται επαρκώς οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τη διατήρηση των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος χημικού ναυτιλίας που συνίστανται κυρίως στην ασφάλεια και πρόληψη ατυχημάτων κατά την εκτέλεση εργασιών σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, ενώ κρίθηκε επιπλέον ότι η διατήρηση των προϋποθέσεων είναι αναγκαία και αναλογική ως προς την εξυπηρέτηση των ανωτέρω λόγων δημοσίου συμφέροντος. Το γνωμοδοτικό
έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την απελευθέρωση των επαγγελματικών
υπηρεσιών αναμένεται να συνεχιστεί και το ερχόμενο έτος, με αφορμή τον επανέλεγχο που
διενεργείται από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή.
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4.2 Λοιπές Πρωτοβουλίες και Δράσεις Ευαισθητοποίησης
Το 2016 η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνέχισε τις δράσεις προώθησης πολιτικών ανταγωνισμού, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, και ανέλαβε νέες σχετικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης ως ακολούθως:

Πρόγραμμα Κατάρτισης Δικαστών σε συνεργασία με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) για ζητήματα
δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου
(EPLO) συνδιοργάνωσε στην Αθήνα από τις 2-4 Απριλίου 2016 σεμινάριο εκπαίδευσης δικαστών με θέμα τη δημόσια και ιδιωτική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού και
ειδικότερα τον δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων των αρχών ανταγωνισμού στην εσωτερική έννομη τάξη της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Ελλάδας και την εισαγωγή στο δίκαιο
των εν λόγω κρατών μελών της νέας Οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις
δικαίου του ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ).
To εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μέρος του έργου “Training of National Judges in Bulgaria,
Cyprus and Greece on Enforcement of EU Competition Law”, που χρηματοδοτείται από την
Γεν.Δ/νση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλους φορείς. Στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων από
τις τρεις αυτές χώρες για την επιβολή των κανόνων της ελεύθερης αγοράς στις χώρες τους.
Το πρόγραμμα αποτελείται από διήμερα εργαστήρια (workshops) και κάλυψε την ακόλουθη θεματολογία:
• Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων των αρχών ανταγωνισμού περί εφαρμογής
του δικαίου του ανταγωνισμού στις έννομες τάξεις της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της
Ελλάδας
• Η εισαγωγή της Οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις δικαίου του
ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ) στην εσωτερική έννομη τάξη της Βουλγαρίας, της
Κύπρου και της Ελλάδας
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης δικαστών στον ακόλουθο ιστότοπο.
http://www.judgetraining.eu/
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Συνδιοργάνωση θεματικού εργαστηρίου για τις ενώσεις
επιχειρήσεων σε συνεργασία με τον ΣΕΒ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνδιοργάνωσε σε συνεργασία με τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) ειδικό θεματικό εργαστήριο (workshop) στις 3.11.2016 με τίτλο «Πως
επηρεάζουν τη λειτουργία των συνδέσμων επιχειρήσεων οι κανόνες του ανταγωνισμού». Στόχος του εργαστηρίου ήταν η καλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων καθώς και των ενώσεων που τις εκπροσωπούν για τους κανόνες του ανταγωνισμού ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη και ανταγωνιστική λειτουργία των επιμέρους κλάδων και αγορών προς όφελος τόσο των
καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων.
Η επιμέρους θεματολογία του εργαστηρίου έχει ως ακολούθως:
• Περιορισμοί και προϋποθέσεις στη λειτουργία των ενώσεων επιχειρήσεων από τους
κανόνες του ανταγωνισμού: ανταλλαγή πληροφοριών, συγκέντρωση και διακίνηση στοιχείων, αποφάσεις και συστάσεις για εμπορικά θέματα
• Ο ρόλος των ενώσεων επιχειρήσεων στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων-μελών τους
με τους κανόνες του ανταγωνισμού: παραδείγματα από την ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία
• Καλές πρακτικές: Κώδικας Δεοντολογίας και Επικοινωνίας των Μελών, Οργάνων και
εργαζομένων της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας προς συμμόρφωση με τους ελληνικούς και ενωσιακούς κανόνες ανταγωνισμού

Άλλες δράσεις
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ευαισθητοποίηση στα θέματα
που άπτονται του δικαίου ανταγωνισμού και για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ακαδημαϊκή επίσκεψη στα γραφεία της με ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επιπλέον στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού συμμετείχαν στις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς παρέχοντας τη συνδρομή τους για την κατάρτιση
του Κώδικα Δεοντολογίας Καταναλωτή, ενώ στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού παρείχε την άτυπη γνώμη της για την σύνταξη ερμηνευτικής εγκυκλίου της Διοίκησης για την αντιμετώπιση της υποβολής ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Τέλος, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που συμμετείχαν στο 3ο έργο εντοπισμού εμποδίων στον ανταγωνισμό που εκπονήθηκε από κοινού με τον ΟΟΣΑ, παρουσίασαν
τα ευρήματα του 3ου έργου σε σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ τον Δεκέμβριο του
2016 με θέμα « Η εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση των συνθηκών του ανταγωνισμού στην Ελλάδα σε αριθμούς. Πορεία υλοποίησης και νέες συστάσεις».
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Ενημερωτικό Δελτίο για τη διευθέτηση διαφορών
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ευαισθητοποίηση των
επιχειρήσεων και καταναλωτών σε επίκαιρα θέματα ανταγωνισμού, εξέδωσε παράλληλα και
Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών. Το Ενημερωτικό αυτό
Δελτίο, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προς διευκόλυνση κυρίως
της επιχειρηματικής κοινότητας. Το δελτίο αποσκοπεί στην αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής μίας επιχείρησης στη Διαδικασία Διευθέτησης αλλά και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της διαδικασίας.
Ειδικότερα το Ενημερωτικό Δελτίο αντιμετωπίζει τα ακόλουθα ζητήματα:
 Σε τι συνίσταται η διαδικασία διευθέτησης διαφορών
 Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών ;
 Ποιος είναι ο σκοπός της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών ; Ποια είναι τα οφέλη ;
 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί μια επιχείρηση στη διαδικασία διευθέτησης ;
 Ποιους παράγοντες εκτιμά η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την υπαγωγή σε διαδικασία
διευθέτησης;
 Σε ποιον ανήκει η πρωτοβουλία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στη διαδικασία;
 Σε ποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες μπορούν να προβούν τα μέρη και η Επιτροπή προς
εκκίνηση της διαδικασίας διευθέτησης;
 Σε ποιον ανήκει η απόφαση για την εκκίνηση ή/και τη διακοπή της διαδικασίας
διευθέτησης διαφορών;
 Ποιος είναι ο στόχος και το αντικείμενο των διμερών συσκέψεων ;
 Πως διεξάγονται οι διμερείς συσκέψεις ;
 Τι γίνεται αν έχει ήδη κοινοποιηθεί η Εισήγηση στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις;
 Πως υποβάλλονται οι επίσημες προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη για διευθέτηση;
 Τι πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο οι προτάσεις των μερών για διευθέτηση;
 Τι συνεπάγεται η μη προσήκουσα υποβολή προτάσεων για τη διευθέτηση;
 Πότε συντάσσεται η εισήγηση διευθέτησης; Σε ποιο χρόνο υποβάλλουν τα μέρη τη
δήλωση διευθέτησης;
 Πως προστατεύονται οι προτάσεις και δηλώσεις που υποβάλλουν τα μέρη στο πλαίσιο της
διευθέτησης;
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 Ποιος άλλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της
διευθέτησης;
 Σε ποιες περιπτώσεις δεν ξεκινάει η διαδικασία διευθέτησης;
 Σε ποιες περιπτώσεις διακόπτονται οι συνομιλίες διευθέτησης;
 Τι συνεπάγεται για τα μέρη η διακοπή της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών;
 Μπορεί μία επιχείρηση να υπαχθεί στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών και ταυτόχρονα
στο Πρόγραμμα Επιείκειας;
 Μπορεί να λειτουργήσει σωρευτικά η διαδικασία διευθέτησης διαφορών σε σχέση με τη
διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων; Ποιες είναι οι διαφορές ;
 Πότε εκδίδεται η απόφαση για τη διευθέτηση; Τι περιλαμβάνει;


Πως διαμορφώνεται το πρόστιμο σε περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς;



Πως διαμορφώνεται το πρόστιμο όταν τα μέρη έχουν υποβάλει και αίτηση υπαγωγής
στο Πρόγραμμα Επιείκειας;



Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τη διαδικασία διευθέτησης
διαφορών υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο;
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5.1.

Εξέταση Υποθέσεων

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εξέτασε, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1 έως
31/12/2016, σημαντικό αριθμό υποθέσεων (καταγγελίες, αυτεπάγγελτες έρευνες και
συγκεντρώσεις) και φακέλων που αφορούν σε ερωτήματα, αναφορές από πολίτες,
επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων αλλά και αιτήματα επί θεμάτων ανταγωνισμού
από δημόσιους φορείς. Από τις υποθέσεις αυτές, μεγάλος αριθμός έχει διεκπεραιωθεί σε
επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, αλλά δεν έχει κατά το εξεταζόμενο διάστημα ολοκληρωθεί
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης
δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα, ούτε και υποκαθιστούν την κρίση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, η οποία είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων,
που αφορούν στην εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
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5.1.1. Κατηγορίες υποθέσεων - φακέλων
Αναλυτικός Πίνακας
Υποθέσεων- Φακέλων

1/1/2016 - 31/12/2016
Εισαχθείσες
την περίοδο
1/1/201631/12/2016

Διεκπεραιωθείσες
από τις
εισαχθείσες
1/1/201631/12/2016

Διεκπεραιωθείσες
από τις
εισαχθείσες προ
της 1/1/2016

Διεκπεραιωθείσες
Σύνολο

Γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις άρθ. 6
του ν. 3959/2011

12

10

2

12

Εκπρόθεσμες γνωστοποιήσεις - πρόωρες
πραγματοποιήσεις συγκεντρώσεων άρθ. 6
και 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Κοινοποιηθείσες συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων (από ΥΠ.ΑΝ. και Νομ.
Αυτοδιοικήσεις)

9

9

0

9

Αιτήσεις παρέκκλισης άρθ. 9 παρ. 2 και 3
του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Καταγγελίες/ αναφορές / εξώδικα /
διαμαρτυρίες / αναπομπές αποφάσεων
από ΔΕφΑθ

55

39

52
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Αυτεπάγγελτες έρευνες

1

0

8

8

Αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων
άρθ. 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Γνωμοδοτήσεις άρθ. 23 του ν. 3959/2011

3

2

0

2

Κλαδικές έρευνες άρθ. 40 του ν.
3959/2011

0

0

0

0

Κανονιστικές παρεμβάσεις σε κλάδους της
οικονομίας άρθ. 11 του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Παρακωλύσεις – παρεμποδίσεις ερευνών
άρθ. 39 παρ. 5 του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Έλεγχοι εφαρμογής Αποφάσεων της Ε.Α.

0

0

2

2

Ερωτήματα – Αιτήματα παροχής στοιχείων
EE, ECN, ΟΟΣΑ, ICN, ΜΕΑ, UNCTAD

31

31

1

32

Ερωτήσεις Βουλευτών

41

41

0

41

Λοιπές υποθέσεις,

0

0

0

0

- Ερωτήματα/Αιτήματα Δημοσίων Φορέων
επί θεμάτων ανταγωνισμού

51

48

6

54

- Ερωτήματα και καταγγελίες πολιτών από
ιστοσελίδα Ε.Α.

40

37

3

40

- Ερωτήματα επιχειρήσεων

35

32

8

40

- Διάφορα Αιτήματα κ.λπ. / Αταξινόμητα

53

53

9

62

331

302

91

393

Σύνολο Υποθέσεων
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Αριθμός διεκπεραιωθείσων υποθέσεων ανά κατηγορία
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Ποσοστό διεκπεραιωθείσων υποθέσεων ανά κατηγορία
3,05% 2,29%

Γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις
Κοινοποιηθείσες συγχωνεύσεις επιχείρησεων

15,78%

Καταγγελίες/αναφορές/εξώδικα/διαμαρτυρίες
Αυταπάγγελτες έρευνες

23,16%

Ερωτήματα-Αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων

10,18%

Ερωτήσεις Βουλευτών
Αιτήματα Δημοσίων Φορέων επί θεμάτων Ανταγωνισμού

10,18%

8,14%
13,74%

100

10,43%

2,04%

Ερωτήματα και καταγγελίες πολιτών από ιστοσελίδα Ε.Α.
Ερωτήματα επιχειρήσεων
Διάφορα Αιτήματα κ.λπ. / Αταξινόμητα
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5.1.2 Συνδρομή σε προδικαστικές υποθέσεις δικαστηρίου
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)
Σημαντική είναι η συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης στα προδικαστικά ερωτήματα που
αποστέλλονται από την Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για τις απόψεις
της επί εκκρεμών υποθέσεων στα ενωσιακά Δικαστήρια. Για το έτος 2016 η Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού παρείχε τις απόψεις της στις εξής υποθέσεις:
Θέμα

Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-605/15 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με απαλλαγή
ΦΠΑ για υπηρεσίες παρεχόμενες από ένωση προσώπων στα μέλη της
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-633/15 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με απαλλαγή
ΦΠΑ για υπηρεσίες σχετικές με τον αθλητισμό
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-671/15 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη
δυνατότητα εξαίρεσης από την απαγόρευση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ συμφωνιών, αποφάσεων ή πρακτικών οργανώσεων
παραγωγών, ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών και επαγγελματικών οργανώσεων
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-159/2016 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την
ερμηνεία των άρθρων 102 ΣΛΕΕ περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και 107 παρ. 1
ΣΛΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-177/16 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ερμηνεία
του άρθρου 102 παρ. 2 εδάφιο α' της ΣΛΕΕ σε υπόθεση σχετική με επιβολή από εθνική επιτροπή ανταγωνισμού σε
βάρος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-230/16, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την
πώληση μέσω διαδικτύου στη σχετική αγορά των πολυτελών προϊόντων και προϊόντων γοήτρου
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-179/16 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με παραχώρηση
άδειας εκμετάλλευσης στην αγορά φαρμάκων και εφαρμογή των άρθρων άρθρο 101 ΣΛΕΕ και 6 της Οδηγίας 2001/83/
ΕΚ
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-230/16, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την
πώληση μέσω διαδικτύου στη σχετική αγορά των πολυτελών προϊόντων και προϊόντων γοήτρου
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-248/16 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη
μεταβολή ελέγχου επιχείρησης από αποκλειστικό σε κοινό και την ερμηνεία της έννοιας της «δημιουργίας» λειτουργικά
αυτόνομης κοινής επιχείρησης με την ερμηνεία του άρθρου 3 παρ. 1 στ. β’ και παρ. 4 του Κανονισμού 139/2004/ΕΚ
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-277/16 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με υπηρεσίες
τηλεπικοινωνίας
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-304/16, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την
ερμηνεία του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015
σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-519/16 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία τέθηκε σειρά
ερωτημάτων σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 27, παράγραφος 10, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης
προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων,
σε σχέση με εθνική νομοθεσία που θεσπίζει τέλος για τη χρηματοδότηση επίσημων ελέγχων ασφάλειας τροφίμων, το
οποίο βαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων ή παντοπωλείων
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5.2.

Μέτρα έρευνας

Ο νόμος περί προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού (ν. 3959/2011) εξοπλίζει την
Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες
ελεγκτικές εξουσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Το
άρθρο 38 του νόμου χορηγεί στην Επιτροπή
μία γενική εξουσία συλλογής πληροφοριών,
η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε
φορά που κρίνεται αναγκαίο για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης των προσώπων που καλούνται
να παράσχουν τις αιτούμενες πληροφορίες
(υπό την έννοια της άρνησης, δυστροπίας ή
καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά
περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση
παροχής ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών)
προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων που
συνίστανται είτε σε πρόστιμο (15.000 ευρώ

με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών,
όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 10 στο καθένα από τα πρόσωπα και
για κάθε παράβαση) είτε σε πειθαρχική δίωξη,
όταν πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους ή
υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου.
Οι αμιγώς ελεγκτικές εξουσίες της
Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 39 του
ν. 3959/2011 για τη διερεύνηση παραβάσεων
ανταγωνισμού καθώς και για την ανάγκη
κανονιστικών παρεμβάσεων σε κλάδους της
οικονομίας. Για το σκοπό αυτό παρέχονται
στους εντεταλμένους υπαλλήλους της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού οι εξουσίες
φορολογικού ελεγκτή με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία. Ενδεικτικά, απαριθμώνται στον
νόμο οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

▪ Διεξαγωγή επιτόπιων ερευνών στα γραφεία, επαγγελματικούς χώρους, μεταφορικά μέσα
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων
▪

Έλεγχος των επιχειρηματικών δεδομένων (βιβλία, στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα
αποθήκευσης δεδομένων) ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον τόπο φύλαξής τους

▪

Αναζήτηση πληροφοριών ακόμη και σε κινητές ή φορητές συσκευές

▪

Λήψη αντιγράφων αλλά και κατάσχεσης των ανωτέρω βιβλίων, εγγράφων ή ηλεκτρονικών
μέσων αποθήκευσης

▪

Σφράγιση βιβλίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χώρων κατά τη διάρκεια της έρευνας

▪

Υποβολή ερωτήσεων και λήψη ανωμοτί ή ενόρκων καταθέσεων

▪

Διεξαγωγή ερευνών ακόμη και στις κατοικίες των διευθυντικών στελεχών αλλά και του
προσωπικού των ελεγχόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων (υπό την
προϋπόθεση της τήρησης των συνταγματικών επιταγών)
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Προς διερεύνηση των εκκρεμών ενώπιον της υποθέσεων, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
απέστειλε εξακόσια εξήντα οκτώ (668) ερωτηματολόγια (αιτήσεις παροχής πληροφοριών κατ’
άρθρο 38 του ν. 3959/2011) σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, έλαβε τριάντα (30)
ένορκες ή ανωμοτί καταθέσεις (interviews) ενώ διενήργησε και εξήντα έξι (66) αιφνίδιους
επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, κατ’ άρθρο 39 του ν.
3959/2011 και κατ’ άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003.

Διεξαγωγή
66 επιτοπίων
ελέγχων

Λήψη
30 ενόρκων
ή ανωμοτί
καταθέσεων

668
ερωτηματολόγια
παροχής
πληροφοριών

Οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργούνται για τη διερεύνηση μιας υπόθεσης περιλαμβάνουν μεγάλο
αριθμό ελεγχόμενων επιχειρήσεων /ενώσεων επιχειρήσεων. Ακολούθως απεικονίζεται το
σύνολο των επιτόπιων ελέγχων που διεξήχθηκαν (ανά υπόθεση) την τελευταία εξαετία
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5.2.1. Οι υπό εξέλιξη έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
Οι υπό εξέλιξη κύριες έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από τις 1/1/2016 έως
τις 31/12/2016 ανέρχονταν συνολικά σε 193 και αφορούν σε διάφορους τομείς της ελληνικής
οικονομίας. Κατά το 2016 η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διερεύνησε 119 καταγγελίες, 67
υποθέσεις αυτεπάγγελτης έρευνας καθώς και 7 υποθέσεις περί ελέγχου συμμόρφωσης σε
εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Έλεγχος εφαρμογής
Αποφάσεων της Ε.Α.

υπό εξέλιξη έρευνες
7
119

Αυτεπάγγελτες

Καταγγελίες

67

έρευνες

5.3.

Προτεραιοποίηση υποθέσεων και Σύστημα Μοριοδότησης

Κατά τη διάρκεια του 2016, η Γενική Διεύθυνση προτεραιοποίησε τις νεοεισαχθείσες υποθέσεις, με βάση τα κριτήρια της Ανακοίνωσης για τις προτεραιότητες δράσης της Επιτροπής
(Απόφαση 525/VI/2011) και της Ανακοίνωσης για την ποσοτικοποίηση κριτηρίων για την κατά
προτεραιότητα διερεύνηση των υποθέσεων (Απόφαση 616/2015), δυνάμει της οποίας η Επιτροπή Ανταγωνισμού επικαιροποίησε το Σύστημα Μοριοδότησης για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση των εκκρεμών υποθέσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ως είχε
καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 539/2012 προηγούμενη απόφασή της.
Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3959/2011 παρέσχε τη δυνατότητα να απορρίπτονται καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία, σύμφωνα με το προαναφερόμενο σύστημα. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που εθνική νομοθεσία ανταγωνισμού πρόβλεψε σαφή διάταξη για τη δυνατότητα απόρριψης καταγγελίας για λόγους προτεραιότητας, ενώ
στόχος ήταν να δοθεί έμφαση στη διερεύνηση και εξέταση υποθέσεων με συστημικές επιπτώσεις στην αγορά.
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Το επικαιροποιημένο σύστημα τροποποιεί και εξειδικεύει έτι περαιτέρω τα ήδη υπάρχοντα
κριτήρια (αναφορικά ιδίως με τη φύση και την εμβέλεια της πιθανολογούμενης παράβασης,
το είδος των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη σημασία του νομικού ζητήματος για την
ασφάλεια δικαίου και τη συνεργασία με άλλες Αρχές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Αρχών Ανταγωνισμού, την αποδεικτική ισχύ των στοιχείων του φακέλου και την ύπαρξη ή
μη αίτησης επιείκειας), σταθμίζει όμως επιπλέον παράγοντες οι οποίοι κατατείνουν στη μη
συνέχιση έρευνας της υπόθεσης (αναφορικά ιδίως με καταγγελίες που έχουν υποπέσει, ήδη
κατά το χρόνο υποβολή τους, σε πενταετή παραγραφή κατ’ άρθρο 42 του ν. 3959/2011 και δεν
καταλαμβάνονται από τις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου νόμου). Κατά τα λοιπά τα κριτήρια
για την κατανομή των βαθμών, που είχαν οριστεί με την προηγούμενη απόφαση, έχουν ως
ακολούθως:
•

στο είδος και τη φύση της πιθανολογούμενης παράβασης (βαθμοί 0-2, αναλόγως της
βαρύτητας αυτής),

•

στο είδος των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών (βαθμός 0-1),

•

στην εκτιμώμενη εμβέλεια και τον αντίκτυπο της πρακτικής (βαθμός 0-1)

•

στην ύπαρξη ή μη αίτησης επιείκειας (βαθμοί 0-2)

• στην εκτιμώμενη αποδεικτική ισχύ ή/και το βαθμό πληρότητας των αποδεικτικών στοιχείων
(βαθμοί 0-1)
•

στην τυχόν συνέχιση ή/και επανάληψη της παράβασης (βαθμοί 0-1)

•

στην ενδεχόμενη σημασία του νομικού ζητήματος που προκύπτει, ιδίως από το πρίσμα
της ασφάλειας δικαίου ή/και της συνεργασίας με άλλες αρχές της Ένωσης (βαθμός 0-1).

Η ανώτερη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία υπόθεση (καταγγελία ή αυτεπάγγελτη έρευνα) είναι δέκα (10) βαθμοί.
Με βάση τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη, καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία
(βαθμολογία κατώτερη ή ίση του τρία (3)) απορρίπτονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Οι απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαμηλής βαθμολογίας είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη τους.
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Το νέο σύστημα μοριοδότησης έχει συντελέσει στη μείωση του αριθμού εκκρεμών υποθέσεων και στην ανάλωση πόρων στις πιο σημαντικές υποθέσεις και τομείς της οικονομίας. Για
τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους προτεραιότητας δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις των
διοικητικών δικαστηρίων. Παρόλα αυτά, τα κριτήρια του συστήματος λειτουργούν θετικά ως
προς την αποτελεσματικότερη στόχευση των ενεργειών της υπηρεσίας, για τους ακόλουθους
κυρίως λόγους:
•

Για την εφαρμογή και επ’ αφορμή του συστήματος μοριοδότησης, εντατικοποιήθηκε η
εκτενής εσωτερική άσκηση αξιολόγησης των σωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων, με
σκοπό να εντοπιστούν και να τύχουν επεξεργασίας εκείνες οι υποθέσεις που ήταν
προφανώς αβάσιμες και, συνεπώς, θα έπρεπε να απορριφθούν, εκ των προτέρων, με
συνοπτικές διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα της άσκησης αυτής, ο αριθμός των απορριπτικών
αποφάσεων για προφανώς αβάσιμες υποθέσεις την περίοδο 2012-2016 τετραπλασιάστηκε σε σύγκριση με την περίοδο 2010-2011.

•

Η προκαταρτική κατάταξη των εκκρεμών υποθέσεων στη βάση του συστήματος μοριοδότησης κατέδειξε ότι ποσοστό 20-25% αυτών, ανάλογα με την αρμόδια διεύθυνση και το
τμήμα, θα μπορούσε να απορριφθεί για λόγους προτεραιότητας.

•

Ο συνολικός όγκος εκκρεμοτήτων έχει ήδη περιοριστεί κάτω από το 1/4 σε σχέση με το
2009. Πιο συγκεκριμένα, από τις 600 και πλέον εκκρεμείς υποθέσεις που είχαν καταγραφεί το 2009, και τις περίπου 200 που προστέθηκαν στη συνέχεια (σύνολο, δηλαδή,
περίπου 800), σήμερα οι εκκρεμείς υποθέσεις έχουν μειωθεί κάτω από τις 200,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν μοριοδοτηθεί με χαμηλή βαθμολογία ή είναι
προδήλως αβάσιμες και αναμένεται να τεθούν στο αρχείο.
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5.4 Ευρωπαϊκή και Διεθνής Συνεργασία
Εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση –
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αρχών Ανταγωνισμού
Οι αρχές ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Σημαντικά πεδία της κοινής συνεργασίας είναι η
εφαρμογή των κανόνων 101 και 102 ΣΛΕΕ και
των κανόνων περί προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Για την αντιμετώπιση διασυνοριακών ζητημάτων αναφορικά με τους περιορισμούς του ανταγωνισμού,
δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (European Competition Network
- ECN). Η συμμετοχή των στελεχών της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις ομάδες εργασίας
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους συνεργασίας, αμοιβαίας συνδρομής, συνδιαμόρφωσης των πολιτικών του ανταγωνισμού και
διάχυσης της διεθνούς γνώσης και εμπειρίας
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της προς όφελος της αγοράς και
των καταναλωτών.
Στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας του
Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού παρίστανται εκπρόσωποι των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δραστηριοποιείται έντονα στο πλαίσιο του Δικτύου,
συμμετέχοντας ενεργά σε συνεδριάσεις και
συναντήσεις των ομάδων, στην πλειοψηφία

τους και με γραπτές εισηγήσεις και παρουσιάσεις, καταθέτοντας την ιδιαίτερα πολύτιμη
εμπειρία και γνώση της των τελευταίων ετών.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια του 2016 η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρείχε εγγράφως τις απόψεις της και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες της
Ευρ.Επιτροπής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η
ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό τη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με την
επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ
από τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και την
ενίσχυση του θεσμικού τους ρόλου. Στόχος
της διαβούλευσης ήταν να συλλεχθούν απόψεις για το πώς οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορούν:
(1) να ενεργούν με θεσμική ανεξαρτησία κατά
την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της
Ε.Ε. και να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους
και προσωπικό για την εκτέλεση του έργου τους
(2) να έχουν στη διάθεσή τους την κατάλληλη
«εργαλειοθήκη» σε θέματα ανταγωνισμού (μέτρα έρευνας, κυρώσεις κ.αλ.) για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παραβάσεων
(3) να επιβάλλουν αποτελεσματικές κυρώσεις
στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού και (4) να προβλέπουν προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης, τα οποία ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υποβάλλουν απο-

107

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

δεικτικά στοιχεία για παράνομες συμπράξεις
(καρτέλ) και που λειτουργούν αποτελεσματικά
σε όλη την Ευρώπη.
Σημαντική ήταν η συμβολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσω της συμπλήρωσης δεκάδων
ερωτηματολογίων και της παροχής των απόψεών της, στις εργασίες για τη διαμόρφωση του Κανονισμού για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού
αποκλεισμού (geo- blocking) και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς,
που θα τροποποιήσει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2006/2004 και την Οδηγία 2009/22/ΕΚ. Επιπλέον

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Υπό-ομάδα
Εργασίας Τρόφιμα (FOOD)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)
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Ομάδα Εργασίας –
Κάθετοι Περιορισμοί

η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρείχε τις προτάσεις
της μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου και
για την πιθανή κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 267/2010 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών
στον τομέα των ασφαλίσεων.
Στον κάτωθι πίνακα παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση της εκπροσώπησης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού σε ενωσιακό επίπεδο, κατά τη
διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η Έκθεση
Πεπραγμένων.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

4.2.2016, Βρυξέλλες

23.2.2016,
Βόννη

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

- Υπόθεση ζάχαρης στην Ευρ.Επιτροπή
- Γαλακτοκομικός κλάδος στην Ισπανία
- Υποθέσεις στον γαλακτοκομικό κλάδο σε
Δανία, Ιταλία, Ισπανία
-Πρωτοβουλίες Agricultural Markets Task
Force- Ευρ.Επιτροπή
Κάθετοι περιορισμοί στις διαδικτυακές
πωλήσεις
- διαδικτυακή διαφήμιση
- μηχανές αναζήτησης βέλτιστης τιμής
προϊόντος

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας –
Θέματα Συνεργασίας

-Άρθρο 22 ΕΚ 1/2003 – ζητήματα
δικαιωμάτων άμυνας - προστασία της
ανωνυμίας του καταγγέλλοντος
- Εκτέλεση των αποφάσεων και επίδοση
16.2.2016, Βρυξέλλες πράξεων εθνικών αρχών ανταγωνισμού σε
άλλα κράτη μέλη
- Παραδεκτό των αποδεικτικών μέσων
-Συνεργασία εθνικών αρχών με εθνικά
δικαστήρια

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Συνεδρίαση των
Ευρωπαϊκών Αρχών
Ανταγωνισμού (ECA
Meeting)

- Συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών
ανταγωνισμού
-Ασφαλιστικά μέτρα
- Οικονομία διαμοιρασμού
-Προστασία καταγγελλόντων (παρουσίαση
της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού)

29.2.2016-1.3.2016,
Leuven

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα ΕργασίαςΣυγκεντρώσεις
(Mergers)

1.3.2016, Βρυξέλλες

Προσδιορισμός σχετικής γεωγραφικής
αγοράς στην αξιολόγηση συγκεντρώσεων
-Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και
Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού σε υποθέσεις
Καρτέλ
- Φορέας διευκόλυνσης στο Καρτέλ
-Υποθέσεις νόθευσης διαγωνισμών

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας
- Καρτέλ

7-8.3.2016,
Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Υπο-ομάδα Εργασίας Φαρμακευτικά
Προϊόντα

-Εξελίξεις στον τομέα των φαρμάκων
11.3.2016, Βρυξέλλες -Παρουσιάσεις των Αρχών Ανταγωνισμού σε
σχετικές υποθέσεις

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ολομέλεια Αρχών
Ανταγωνισμού

- Ζητήματα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ
των αρχών ανταγωνισμού
- Επηρεασμός διασυνοριακού εμπορίου
12.4.2016, Βρυξέλλες
- Αλληλεπίδραση νομοθεσίας προστασίας
του ελεύθερου ανταγωνισμού και του νέου
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας –
Θέματα προώθησης
πολιτικών
ανταγωνισμού και
επικοινωνίας

24.5.2016 Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα ΕργασίαςΣυγκεντρώσεις
(Mergers)

Έννοια του γεωγραφικού προσδιορισμού
17.6.2016, Βρυξέλλες της σχετικής αγοράς και η σημασία της στην
αξιολόγηση μιας συγκέντρωσης.

Ομάδα ΕργασίαςΘέματα Συνεργασίας

-Εφαρμογή των αποφάσεων των Εθνικών
Αρχών Ανταγωνισμού σε άλλα κράτη μέλη
- Κοινοποίηση πράξεων δημοσίων αρχών στο
πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού
12.9.2016, Στοκχόλμη -Ζητήματα του παραδεκτού των αποδεικτικών
μέσων
-Παρουσίαση της ελληνικής αρχής
ανταγωνισμού για τις νομοθετικές εξελίξεις και
την εισαγωγή της διαδικασίας διευθέτησης

Ολομέλεια Αρχών
Ανταγωνισμού

-Ενημέρωση για τις νομοθετικές
πρωτοβουλίες της ΕΕ σε επίπεδο
κατευθυντηρίων γραμμών και Οδηγιών και
παρουσίαση του νέου Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων
29.9.2016, Βρυξέλλες
- Ζητήματα διασυνοριακής συνεργασίας κατά
την εκτέλεση αποφάσεων των εθνικών αρχών
για την επιβολή προστίμων καθώς και για
θέματα του παραδεκτού των αποδεικτικών
μέσων στις διαδικασίες ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

-Ανάλυση των ωφελειών του ανταγωνισμού
και των πολιτικών προώθησης του
ανταγωνισμού
-Συμμετοχή της Ελληνικής αρχής
ανταγωνισμού σε σύνταξη έκθεσης για τις
μεθόδους επικοινωνίας και προώθησης των
πολιτικών ανταγωνισμού.
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ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Υπο-ομάδα
εργασίας Forensics - IT

1-2.09.2016,
Βέρνη

Νέες εξελίξεις και τεχνικές στην άντληση των
δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα των
επιχειρήσεων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα εργασίαςΚάθετοι
Περιορισμοί

4.10.2016,
Βρυξέλλες

-Ισχύς στην αγορά πλατφορμών και δικτύων
Προκαταρτική Έκθεση της κλαδικής έρευνας στο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
-Αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των
υποθέσεων απαγορεύσεων στο διαδίκτυο

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας
- Συγκεντρώσεις
(Mergers)

12.10.2016,
Μπρατισλάβα

Διαπραγματευτική ισχύς αγοραστή
-Διαδικαστικά θέματα
-Θέματα δικαιοδοσίας του ελέγχου συγκεντρώσεων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο

18.10.2016, Ρίγα

- Kαταχρηστική εκμετάλλευση ΔΘ
-Συγχωνεύσεις σε αγορές υποβολής προσφορών
διαγωνισμών
-Πρόσφατες εξελίξεις στις υποθέσεις συγκεντρώσεων
-Κοινή ιδιοκτησία επιχειρήσεων

21.10.2016,
Βρυξέλλες

-Τομεακή έρευνα σχετικά με τα εμβόλια
- Πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τα βιοισοδύναμα
- Χονδρική πώληση φαρμάκων
- Υπερβολική τιμολόγηση
- Νοσοκομειακές φαρμακευτικές τιμές
-Ανταγωνισμός Γενόσημων

3-4.11.2016,
Ρώμη

-Ανάλυση και μέθοδοι για τον έλεγχο της συμπαιγνίας
- Πρόσφατες εξελίξεις στις μεθόδους ελέγχου για
συμπαιγνία
- Καταλληλότητα των δεδομένων των δημόσιων
συμβάσεων για την ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου
καρτέλ
- Διαφθορά και εναρμόνιση προσφορών σε δημόσιες
συμβάσεις
- Μηχανική μάθηση για την ανίχνευση καρτέλ στις
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
- Εξελίξεις στην εξέταση της συμπαιγνίας
- Πρακτικές εμπειρίες των αρχών ανταγωνισμού
-έλεγχος αθέμιτης σύμπραξης.

30.11.2016,
Βρυξέλλες

-Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα των
γεωργικών προϊόντων και παρουσιάσεις των Αρχών
Ανταγωνισμού για υποθέσεις τους που αφορούν τον
τομέα των τροφίμων
-Παρουσίαση από την Ελληνική Αρχή της υπόθεσης
της ζυθοποιίας (απόφαση ΕΑ 590/2014)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)
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Chief Competition Economist

Υπο-ομάδα
ΕργασίαςΦαρμακευτικά

Workshop on
screening collusion in procurement auctions
- συνεργασία
της Ολλανδικής
και Ιταλικής
Επιτροπής
Ανταγωνισμού

Υπο-ομάδα
εργασίας
Τρόφιμα

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

Εκπροσώπηση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN)
Σε διεθνές επίπεδο οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού συνεργάζονται με το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN), στο οποίο συμμετέχουν περίπου 130 αρχές ανταγωνισμού από 120 δικαιοδοσίες, ενώ περίπου 90 χώρες συμμετέχουν σε διάφορα όργανα και στο διεθνές forum για τον
ανταγωνισμό του Ο.Ο.Σ.Α. Τα θέματα ανταγωνισμού που συζητούνται στο πλαίσιο του Ο.Ο.Σ.Α
και του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού παρουσιάζουν, τόσο από νομικής όσο και από οικονομικής άποψης, ιδιαίτερο επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για επίκαιρα ζητήματα, τα οποία είτε αντιμετωπίζει ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού, είτε θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον.
ΦΟΡΕΑΣ

Διεθνές Δίκτυο Αρχών
Ανταγωνισμού

Ο.Ο.Σ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

Περιοδικές
Τηλεδιασκέψεις

Second Capacity
Building Workshop
on the Ex-post
Evaluation of Competition Authorities’
Activities

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Καθ’ όλη την περίοδο
του έτους 2016

-Παρακολούθηση των τηλεδιασκέψεων
του ICN, το Διεθνές Δίκτυο των Επιτροπών
Ανταγωνισμού
- Συνεργασία κυρίως δια μέσω
τηλεδιασκέψεων στο πλαίσιο των
υποομάδων:
- Cartel Subgroup 1&2
- Merger Working Group
- Unilateral Conduct Working Group
- Agency Effectiveness Working Group
-Συμπλήρωση ερωτηματολογίων στις
υποομάδες

19.4.2016, Παρίσι

-Παρουσίαση των ευρημάτων της εκ των
υστέρων αξιολόγησης “Μελέτη για τον
οικονομικό αντίκτυπο της επιβολής των
πολιτικών ανταγωνισμού στη λειτουργία της
αγοράς ενέργειας”
- Παρουσίαση των ευρημάτων της εκ των
υστέρων αξιολόγησης “Επηρεάζουν τον
ανταγωνισμό οι συγχωνεύσεις στον λιανικό
εμπόριο; Στοιχεία από το λιανικό εμπόριο
οπωροκηπευτικών “
- Παρουσιάσεις των ευρημάτων της εκ των
υστέρων αξιολόγησης της έρευνας αγοράς
των βρετανικών αερολιμένων από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου
Βασιλείου
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ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Working party No. 2
on Competition and
13-15.6.2016,
Regulation/ Working
Παρίσι
party 3 on Co operation and Enforcement

-Καινοτομίες στην παροχή νομικών
υπηρεσιών (πχ. rocketlawyer, legalstart.gr)
- Ανταγωνισμός στις δημόσιες συμβάσεις
: κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου η
διαδικασία δημόσιων διαγωνισμών να μείνει
ανταγωνιστική
- Αξιολόγηση Εφαρμογής Οδηγιών ΟΟΣΑ
στη Ρουμανία
- Αξιολόγηση Οδηγιών ΟΟΣΑ στο Μεξικό
Working party 3 on Co operation and Enforcement
- Κοινή συνάντηση με ομάδα εργασίας
για τη δωροδοκία σε διεθνείς εμπορικές
συναλλαγές
- Δημόσιο Συμφέρον στον έλεγχο
συγκεντρώσεων
- Διασυνοριακές συγκεντρώσεις και
αρμοδιότητα εθνικών αρχών

Ο.Ο.Σ.Α.

OECD Global forum
on Competition

-Ζητήματα ανεξαρτησίας των αρχών
ανταγωνισμού
-Αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας
περί ανταγωνισμού.
-Διαρθρωτική ανεξαρτησία από την
κυβέρνηση, ανεξαρτησία επιχειρησιακής
/ λήψης αποφάσεων, οργανωτική
ανεξαρτησία και οικονομική ανεξαρτησία.
-Προώθηση του ανταγωνισμού με
ταυτόχρονη προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
-Εξάρτηση της επιβολής του νόμου περί
ανταγωνισμού από ένα αποτελεσματικό
σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο.Ο.Σ.Α.

Σύνοδος Αρχών
Ανταγωνισμού ΟΟΣΑ 15-16.6.2016,
(Competition ComΠαρίσι
mittee)

Ο.Ο.Σ.Α.
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ΤΙΤΛΟΣ

1-2.12.2016,
Παρίσι

-Ζητήματα σχετικά τις εκπτώσεις πίστης,
-αποφάσεις δεσμεύσεων σε υποθέσεις
εναρμονισμών πρακτικών
- μακροπρόθεσμες προοπτικές των
κλαδικών ερευνών
- Ψηφιακή Οικονομία και Ανταγωνισμός

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

5.5.

Συμμετοχή σε άλλες Συναντήσεις – Συνέδρια - Σεμινάρια

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του προσωπικού και της πρόσφορης ανταλλαγής απόψεων και
εμπειριών επί θεμάτων ανταγωνισμού, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή στελεχών της
Επιτροπής Ανταγωνισμού σε συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια.
Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, στελέχη της Επιτροπής συμμετείχαν στις ακόλουθες σχετικές διοργανώσεις:
ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

29.1.2016, Νομική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα

- Κατάργηση οργανικών θέσεωνδιαθεσιμότητα και κινητικότητα στο Δημόσιο
και ζητήματα συνταγματικότητας
- Βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας
στο Υπαλληλικό Δίκαιο
- Αρχή της αμεροληψίας των δημοσίων
λειτουργών
- Η δημοσιολογιστική ευθύνη των δημοσίων
υπαλλήλων
- Η ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων και
λειτουργών εξαιτίας της απόκτησης αθέμιτου
περιουσιακού οφέλους
- Οι δημόσιοι υπάλληλοι στη νομολογία του
ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

«Η ανεξαρτησία των
ανεξάρτητων αρχών
σήμερα. Πρόσφατες
νομολογιακές
προσεγγίσεις»

3.2.2016 Συμβούλιο
της Επικρατείας

-Οι ανεξάρτητες αρχές κατά το Σύνταγμα και
το ειδικότερο ζήτημα της θητείας των μελών
τους κατά τη νομολογία του ΣτΕ
-Η ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών
κατά το δίκαιο της ΕΕ και τη νομολογία του
ΔΕΕ

Winter Law School
με θέμα: Δίκαιο
Ενέργειας και
Περιβάλλοντος»

5.3.2016- 12.3.2016,
Κομοτηνή

Ο ανταγωνισμός στις αγορές της ενέργειας
- πρόσφατη νομολογία της ΕΑ

23.3.2016,
Συνεδριακό Κέντρο
ΔΑΪΣ

- ανατροπές από την εξελισσόμενη
συγκέντρωση των επιχειρήσεων σούπερ
μάρκετ και η προοπτική τους, οι εκτιμήσεις
των προμηθευτών του κλάδου για τις
συνέπειές της, οι θέσεις κι οι προθέσεις
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, καθώς
και οι νεότερες τάσεις στην οργανωμένη
λιανική διεθνώς ήταν οι βασικοί άξονες
των εισηγήσεων και του διαλόγου στην 6η
διοργάνωση του «σελφ σέρβις CEO Forum
2016».

Νομικό Περιοδικό
«Θεωρία και Πράξη
Διοικητικού Δικαίου»

Ζητήματα Ευθύνης
των Δημοσίων
Υπαλλήλων.
Πειθαρχική και
Αστική Ευθύνη
(Καταλογισμοί)

Ελληνικό Ινστιτούτο
Διοικητικών
Επιστημών

European Law Students Association

Περιοδικό ΣΕΛΦ
ΣΕΡΒΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ CEO
FORUM 2016
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ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

- Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο του
ανταγωνισμού

ΙΜΕΔΙΠΑ

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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9ο Διεθνές Συνέδριο
σε θέματα δικαίου
και πολιτικής του
ανταγωνισμού

15-16.4.2016,
Αθήνα

CRESSE Lawyers’
Course με θέμα «The
1.7-4.7.2016,
Role of Economics in
Ρόδος
Competition Law and
Practice»

- Δομικές αλλαγές στην οικονομία και ο
ρόλος του δικαίου του ανταγωνισμού
- Εκπτώσεις και η «πιο οικονομική
προσέγγιση»: επιτυχία ή αποτυχία;
- Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Ψηφιακή
Ενιαία Αγορά
- Η αλληλεπίδραση του δικαίου του
ανταγωνισμού και του ρυθμιστικού πλαισίου
στον τομέα της ενέργειας
- Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του
δικαίου του ανταγωνισμού
-Βασικές οικονομικές έννοιες και ο ρόλος
των οικονομικών
Αγορές, ευημερία και οφέλη του
ανταγωνισμού
-Ολιγοπώλιο και θεωρία των παιγνίων
«game theory»
-Συμπράξεις και άλλες πρακτικές
συντονισμού
- Ορισμός σχετικής και γεωγραφικής αγοράς
και παράγοντες καθορισμού της ισχύος των
επιχειρήσεων στην αγορά
-Αξιολόγηση των επιπτώσεων σε
υποθέσεις ανταγωνισμού και υπολογισμός
των προστίμων
-Αξιολόγηση των οικονομικών αποδεικτικών
στοιχείων από τα δικαστήρια και εισαγωγή
στο θέμα της αξιολόγησης των μονομερών
καταχρηστικών πρακτικών από επιχειρήσεις
που κατέχουν δεσπόζουσα θέση
-Αξιολόγηση καταχρηστικής συμπεριφοράς
από δεσπόζουσα επιχείρηση
-Ο ρόλος των οικονομικών στις
ενδοεταιρικές κάθετες συμφωνίες και οι
κάθετοι περιορισμοί στην πράξη
-Αξιολόγηση Συγκεντρώσεων
-Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
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ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ενδέκατο θερινό
σχολείο CRESSE
στην Οικονομική
του Ανταγωνισμού

1.7-4.7.2016,
Ρόδος

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και
Προστασίας
Καταναλωτή

Διημερίδα για την
κεντρικοποίηση
Δημοσίων
Συμβάσεων

-Συγκρότηση κεντρικοποιημένου συστήματος
δημοσίων προμηθειών
29-30.9.2016, - Νέο σχέδιο κεντρικοποιημένου συστήματος
Αθήνα
δημοσίων προμηθειών στην Ελλάδα
-Νέο σχέδιο κεντρικού συστήματος δημοσίων
προμηθειών της Ελλάδος- Χρήσιμα παραδείγματα

Hellenic Association
for Energy Economics

Ελληνο Ρωσικό
Ενεργειακό
Συνέδριο

Workshop o
screening collusion
in procurement
auctions - συνεργασία
της Ολλανδικής και
Ιταλικής Επιτροπής
Ανταγωνισμού

Workshop on
screening collusion 3-4.11.2016
on procurement
Ρώμη
markets

2.11.2016,
Αθήνα

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ζητήματα οικονομικής θεωρίας ανταγωνισμού

-Η αγορά της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας (ΔΕΗ, ιδιώτες παραγωγοί και στήριξη της
εγχώριας βιομηχανίας)
-Εθνική αγορά ηλεκτρισμού και περιθώρια
ανταγωνισμού από τους ιδιώτες
ηλεκτροπαραγωγούς,
-Δυνατότητα ελληνορωσικής συνεργασίας στην
ενέργεια/διασύνδεση ελληνικών νησιών
-Αγορά φυσικού αερίου: σημασία του ρωσικού
αερίου, υποδομές φυσικού αερίου στη
νοτιοανατολική Ευρώπη (TAP, IBG, Turkstream και
νότιος Ευρωπαϊκός Αγωγός)

- Ανάλυση και μέθοδοι για τον εντοπισμό
συμπαιγνίας σε διαγωνιστικές διαδικασίες
- Εμπειρίες και πρακτικά παραδείγματα εντοπισμού
συμπαιγνίας από αρχές ανταγωνισμού
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01 02 03
Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες &
Οργάνωση

Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
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04 05 06 07
Πολιτικές
Προώθησης
Ανταγωνισμού

Οι έρευνες
της Γενικής
Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού

Διοικητική
Υποστήριξη Ανθρώπινο
Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία
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6.1. Αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων
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Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης κατά το
έτος 2016, κατέβαλε κάθε προσπάθεια εντός
του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να
καλυφθούν εγκαίρως οι υπηρεσιακές ανάγκες, στο σύνολό τους. Κύριος γνώμονας
αποτέλεσε, η εξοικονόμηση δαπανών σε
συνδυασμό με τον περιορισμό του διοικητικού κόστους, η εξασφάλιση ικανοποιητικής
σχέσης ποιότητας – κόστους, καθώς και η
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πολιτών/επιχειρήσεων, στελεχών και υπαλλήλων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Οι διαδικασίες του Τμήματος Διοικητικής
Υποστήριξης, όπως αυτές ενσωματώθηκαν
στην καθημερινή πρακτική και αποτυπώνονται στις σχετικές Αποφάσεις, καθιέρωσαν
την Επιτροπή Ανταγωνισμού, στη συνείδηση
της αγοράς αλλά και λοιπών φορέων του Δημοσίου, ως μια Υπηρεσία, απόλυτα εναρμονισμένη με την κείμενη νομοθεσία, η οποία
διαχειρίζεται ορθολογικά τον προϋπολογισμό της, προασπίζοντας παράλληλα, το δημόσιο συμφέρον.

Η πρακτική της έρευνας αγοράς, της καταχώρησης πληροφοριών στους διαδικτυακούς τόπους ΔΙΑΥΓΕΙΑ & Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. προς
άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων και
η έγκαιρη προετοιμασία του συνόλου των διαγωνιστικών διαδικασιών, ακόμη και εκείνων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συντέλεσε στο γεγονός της ολοκλήρωσης των προμηθειών και εκείνων αντικειμένου παροχής υπηρεσιών εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισθείσας δαπάνης, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση έγκρισης των σχετικών ενταλμάτων, κατά
τον προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Λοιπές δράσεις
Η ενημέρωση και συμμόρφωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, τόσο με το νομοθετικό πλαίσιο περί των δημοσίων συμβάσεων, όσο και με τα λοιπά νομοθετήματα
και νομολογία περί κτηριακών εγκαταστάσεων, υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητάς του, ήταν
άμεση και απαρέγκλιτη.
Με στόχο τη διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος το Τμήμα Διοικητικής
Υποστήριξης, παράλληλα με την μέριμνα συνεχούς ενημέρωσης των εργαζομένων στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού επί θεμάτων υγεί-
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ας και ασφάλειας, συντήρησης και επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών κτηριακών υποδομών, στενής συνεργασίας και συμμόρφωσης προς τις
υποδείξεις και οδηγίες του Ιατρού Εργασίας
και του Τεχνικού Ασφαλείας, εξασφάλισε το
Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ για το σύνολο των γραφείων και βοηθητικών χώρων της Υπηρεσίας και συνέχισε τις εργασίες συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και συντόνισε την απομάκρυνση μέσω της Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.) του έγχαρτου υλικού της Υπηρεσίας, το οποίο δεν αποτελούσε αρχείο, συνολικού βάρους περίπου
1.250 kg και σημαντικού όγκου, γεγονός που
συντέλεσε στη σημαντική αποσυμφόρηση
των αποθηκευτικών χώρων της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
1)

Επιπλέον, παράλληλα με τη μέριμνα για την
εξασφάλιση πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για την επιστημονική υποστήριξη της
κύριας αποστολής της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το Τμήμα μερίμνησε για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Υπηρεσίας, με πέντε
σύγχρονα επιστημονικά τεκμήρια.

Διαγωνισμοί Προμηθειών
Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης διαχειρίστηκε κατά το έτος 2016 ποσό ύψους περίπου 237.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%. Το ανωτέρω ποσό διατέθηκε για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΕΑ μέσω της διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών και μέσω της διαδικασίας
απευθείας ανάθεσης, με συλλογή οικονομικών προφορών.
Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν οι κάτωθι συνοπτικοί διαγωνισμοί:

∆ιενέργεια Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών
Ασφάλειας των γραφείων της Επιτροπής Ανταγωνισµού (CPV: 79710000-4,
Υπηρεσίες Ασφάλειας) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για ένα έτος. Η προμήθεια εγκρίθηκε με την από
21/03/2016 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ κατά την 12η συνεδρίασή της ενώ το
συνολικό συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στο ποσό των 71.899,56€.

2)

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 90911200-8,
Υπηρεσίες Καθαρισμού κτηρίων) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.040,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για
ένα έτος. Το συνολικό συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στο ποσό των 24.521,20€
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6.2. Ανθρώπινο Δυναμικό- Στελέχωση
Κατηγοριοποίηση Προσωπικού
*Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εργαζομένων αφορά το προσωπικό που απασχολείται
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μη συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων σε άλλες
υπηρεσίες που δεν προσμετρώνται στο πραγματικό δυναμικό της αρχής

Κατηγορία

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

45

42

75

74

78

69

63

60

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

43

40

42

36

34

31

31

29

ΣΥΝΟΛΟ

88

82

117

110

112

100

94

89

Αριθμός εργαζομένων ανά μορφωτικό επίπεδο
Μορφωτικό επίπεδο

Αριθμός εργαζομένων

Διδακτορικό

14

Μεταπτυχιακό

72

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

11

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

6

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

6

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

2

ΣΥΝΟΛΟ

111*

*συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων υπαλλήλων από και σε άλλες υπηρεσίες
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Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Επιμόρφωση
Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες δράσεις, ανά θεματική ενότητα:
Αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων και τυχόν συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων:
• Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απασχόληση με πρακτική άσκηση στην Ε.Α. τριών (3)
αποφοίτων νομικών σχολών και ενός (1) αποφοίτου οικονομικής σχολής
• Εκδόθηκαν δύο (2) αποφάσεις λύσης της σχέσης εργασίας δύο υπαλλήλων ΙΔΑΧ (δύο (2)
υπαλλήλων ΕΕΠ – Οικονομολόγων)
Αναφορικά με τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες για την πρόσληψη, μετάταξη, απόσπαση
προσωπικού:
• Εκδόθηκε η αριθ.3Ε/2016 προκήρυξη για την πλήρωση 11 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού
Προσωπικού σε υλοποίηση της τροποποίησης του Οργανισμού της Ε.Α. και της σύστασης θέσεων
ΕΕΠ (άρθρο 14Α Π.Δ.76/2012)
• Εκδόθηκε μία (1) απόφαση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία
• Εκδόθηκαν δύο (2) ανακοινώσεις – προσκλήσεις για αποσπάσεις προσωπικού διαφόρων
κατηγοριών και κλάδων
Αναφορικά με τις πραγματοποιηθείσες προαγωγές προσωπικού:
• Εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις προαγωγών του προσωπικού σε βαθμό σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις
Αναφορικά με την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Α. (περιλαμβανομένων
σεμιναρίων ή/και ημερίδων που διοργάνωσε η Ε.Α., κ.λπ.)
• Εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση συμμετοχής προσωπικού των Διευθύνσεων
Οικονομικής και Νομικής Τεκμηρίωσης στη διοργάνωση CRESSE Summer School and Conference
2016 (CRESSE 2016 Summer School και CRESSE 2016 Lawyers’ Course), που διοργάνωσε
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από 25.6.2016 έως 7.7.2016 με αντικείμενο το ρόλο των
οικονομικών στο δίκαιο του ανταγωνισμού και θέματα ρύθμισης των αγορών
• Yλοποιήθηκε Πρόγραμμα Εσωτερικής Επιμόρφωσης των στελεχών της Ε.Α., με τη συμμετοχή
εσωτερικών και εξωτερικών προσκεκλημένων ομιλητών, το οποίο περιλάμβανε την εξής θεματολογία:
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ΤΙΤΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Θέματα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών

22.1.2016

Ψηφιακές Υπογραφές και Διακίνηση Δημοσίων Εγγράφων

5.2.2016

Product offerings and pricing in a market with positional or status effects

20.5.2016

Θεματική Άρθρων 1 και 101: Ανάλυση κάθετων συμφωνιών – μεθοδολογική
προσέγγιση βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) 2790/99 και (ΕΕ) 330/2010 και των
σχετικών κατευθυντήριων γραμμών – υποθέσεις Carrefour

10.6.2016

Εμπειρίες από την εκδίκαση προσφυγών ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Αθηνών

16.6.2016

Η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας μέσα από την αύξηση της
συμμετοχής των εμπορεύσιμων αγαθών στην παραγωγή

7.7.2016

Συμπεριφορική οικονομική ανάλυση του δικαίου (behavioral law and economics

16.9.2016

Οι Όμιλοι Επιχειρήσεων ως δικαιϊκό φαινόμενο

25.11.2016

Unilateral effects of endogenous partial acquisitions: consistent calculation of
GUPPI under horizontal merger guidelines within EU

12.12.2016

Choosing legal standards and the role of economics in competition law
enforcement

16.12.2016

Στελέχη της Ε.Α. συμμετείχαν στα ακόλουθα επιμορφωτικά- εκπαιδευτικά σεμινάρια
για διοικητικής φύσεως θέματα:
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ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης

Οργανωσιακή
Κουλτούρα και
Καινοτόμες
Προσεγγίσεις στην
Εξυπηρέτηση του
Πολίτη.

Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης

Αποτελεσματική
Διαχείριση
Οργανωτικής
Αλλαγής

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

24-26.10.2016
ΑΘΗΝΑ

4-7.4.2016
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Οργανωσιακή Κουλτούρα,
Ικανοποίηση Πολίτη από
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα
κ.α.

Σχεδιασμός, διαχείριση αλλαγών,
η οργανωσιακή κουλτούρα ως
φορέας αλλαγής, στρατηγική –
δομή κουλτούρα κ.α.
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• Αναφορικά με τις ενέργειες για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού προγράμματος για το
προσωπικό:
ü Λειτουργία Ηλεκτρονικής καταχώρησης των αιτήσεων αδειών του συνόλου του προσωπικού.
ü Λειτουργία νέου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
της Ε.Α.
Υπηρεσιακό- Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το 2016 ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών του ΥΣ &
ΠΣ της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα έτη 2017-2018.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει διάφορα θέματα των εργαζομένων
όπως αιτήματα για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, για χορήγηση αδειών
άνευ αποδοχών, για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, για αναγνώριση συνάφειας
διδακτορικού τίτλου σπουδών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου κ.α.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση οκτώ (8)
φορές, προκειμένου να εξετάσει υπηρεσιακά θέματα των υπαλλήλων κατηγορίας ειδικού
επιστημονικού προσωπικού και επτά (7) φορές προκειμένου να εξετάσει υπηρεσιακά θέματα
των τακτικών υπαλλήλων, ενώ συνήλθε και μία φορά σε μικτή σύνθεση για ζητήματα που
αφορούν τακτικό αλλά και ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Δεν επιβλήθηκαν πειθαρχικές
κυρώσεις για το έτος 2016.
Ομάδες Εργασίας
Κατά το 2016 ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα:
ü Ορισμός μελών για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της Επιτροπής
Ανταγωνισμού στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN) και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς
(ICN, ΟΟΣΑ).
ü Ορισμός μελών ομάδας εργασίας για τη συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της
ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους» (νέο πρόγραμμα - 2016).
Οι ανωτέρω αποφάσεις συγκρότησης/τροποποίησης των ομάδων δεν προέβλεπαν καμία αμοιβή
για την απασχόληση των μελών τους.
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Λοιπές Δράσεις
ü Επίσκεψη εργασίας εκπροσώπου της Μολδαβικής Αρχής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο προγράμματος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της Αρχής Ανταγωνισμού της Μολδαβίας
ü Έκδοση αποφάσεων για τη συμμετοχή του προσωπικού της ΕΑ στις συνεδριάσεις των
ομάδων εργασίας του ΕΔΑ (ECN WGs)
ü Επικαιροποίηση στοιχείων ατομικών φακέλων του προσωπικού
ü Παρακολούθηση θεμάτων σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
ü Κατάρτιση προγράμματος επισκέψεων ιατρού εργασίας και κοινοποίησή του στο προσωπικό της Ε.Α.
ü Ανάρτηση στο ΙΝΤΡΑΝΕΤ εγκυκλίων και εγγράφων από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
προς ενημέρωση του προσωπικού

6.3. Πληροφορική - Τεχνολογικές Εφαρμογές
Ψηφιακές Υπηρεσίες
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επενδύει στην καινοτομία και προσδοκά ότι το έργο «Ψηφιακές
Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» θα συνεισφέρει μεταξύ άλλων στην παροχή ολοκληρωμένων
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους συναλλασσόμενους με την Ε.Α. πολίτες,
επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και τους δημόσιους φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς
με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η Ε.Α. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Το έργο
θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου
της Αρχής, στη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της ταχύτητας
και της ποιότητας των εργασιών της και των παρεχομένων από αυτή υπηρεσιών.

Ειδικότερα, μέσω της υλοποίησης του έργου:
• Εκσυγχρονίζεται σε σημαντικό βαθμό το έργο της Ε.Α. παρέχοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες
προς το κράτος, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς την
ανάγκη φυσικής παρουσίας πολιτών και επιχειρήσεων στην Ε.Α. ή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων,
με τη διενέργεια ηλεκτρονικά όλων των διαδικασιών θεμάτων που τους αφορούν ή τους
απασχολούν ή τη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της Ε.Α.

• Επιτυγχάνονται οι διαδικασίες και αντιμετωπίζονται γραφειοκρατικού τύπου καθυστερήσεις
της Επιτροπής Ανταγωνισμού που απορρέουν τόσο από τον ισχύοντα «χειροκίνητο»
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τρόπο διακίνησης, χρέωσης και αναπαραγωγής εγγράφων και φακέλων, όσο και από τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες που ο τρόπος αυτός συνεπάγεται.

• Μειώνεται σημαντικά το κόστος που έχουν οι συναλλασσόμενοι με την Ε.Α, λόγω εξάλειψης
της υφιστάμενης έως σήμερα υποχρέωσης να προσέρχονται στην έδρα της υπηρεσίας (καθώς
δεν υφίστανται παραρτήματα της Υπηρεσίας στην περιφέρεια), εντός των ωρών υποδοχής κοινού,
για να προσκομίζουν ογκωδέστατους φακέλους με τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξέταση των
υποθέσεών τους, αλλά και για την αποτελεσματικότερη άσκηση των δικαιωμάτων άμυνάς τους σε
υποθέσεις πιθανολογούμενης παράβασης του εθνικού και ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού.
• Μειώνονται ταυτόχρονα σε σημαντικό βαθμό οι λειτουργικές δαπάνες της Ε.Α., ιδίως
λόγω της μείωσης του κόστους φύλαξης και αναπαραγωγής πολλαπλών αντιγράφων
των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων κάθε υπόθεσης για τον έλεγχό της από τα
συναρμόδια Τμήματα της ΓΔΑ και τους Εισηγητές της Ε.Α, την εξυπηρέτηση της Ολομέλειας
της Ε.Α. κατά τη διαδικασία συζήτησης της υπόθεσης, την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων
μερών-επιχειρήσεων, την υποστήριξη της σχετικής απόφασης της Ε.Α. στα δικαστήρια, κλπ.
• Εξασφαλίζεται, παράλληλα, η ταχύτερη επικοινωνία (ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών)
και συνεργασία με άλλες ελεγκτικές αρχές, αλλά και τα διοικητικά δικαστήρια, για την από
κοινού αντιμετώπιση αναφυομένων ζητημάτων που αφορούν επιχειρήσεις ή/και πολίτες/
επαγγελματίες, μέσω και της παροχής διαβαθμισμένης πρόσβασης σε στοιχεία των
ηλεκτρονικών φακέλων υποθέσεων.
• Αξιοποιούνται τεχνολογικές υποδομές για την καλύτερη διαφύλαξη και διαχείριση των
στοιχείων των φακέλων του αρχείου της υπηρεσίας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των στοιχείων
που έχει στη διάθεσή της προς την κατεύθυνση της ταχύτερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων
που χειρίζεται, τη μείωση του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων πολιτών/επιχειρήσεων και
την αποτελεσματικότερη έκδοση και διακίνηση των απαιτουμένων πράξεων.
• Υποστηρίζονται τεχνολογικά νέες – σύγχρονες δράσεις της Ε.Α, όπως η υλοποίηση
προγραμμάτων ενημέρωσης – εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα ανταγωνισμού (προώθηση
πολιτικών ανταγωνισμού - Advocacy) με άλλους φορείς.
Το τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών προέβη στις ακόλουθες
ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού»:
• Συμμετοχή στις ομάδες υλοποίησης του έργου
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• Παραμετροποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού για την συνεργασία με το νέο εξοπλισμό
που αποκτήθηκε μέσω του έργου
• Παρακολούθηση των νέων συστημάτων
• Υποστήριξη και εκπαίδευση στη χρήση των νέων συστημάτων των υπαλλήλων της
Επιτροπής Ανταγωνισμού

Τεχνική υποστήριξη και συνδρομή σε επιτόπιους ελέγχους
Η επιτυχής διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων της υπηρεσίας για τη συλλογή αποδεικτικών
στοιχείων προς στοιχειοθέτηση παραβάσεων προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή του
εξειδικευμένου προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής, τόσο κατά το στάδιο συλλογής
και διασφάλισης του εκάστοτε αποδεικτικού υλικού, όσο και κατά το στάδιο αξιολόγησής του
με τη χρήση ειδικών λογισμικών εργαλείων εγκληματολογικής ανάλυσης (IT Forensics) . Στο
πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
• Αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικών του εργαστηρίου των ελέγχων της ΕΑ
• Ενεργός συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ελέγχων.
• Συμμετοχή στις ευρωπαϊκές επιτροπές για εναρμόνιση πρακτικών του τμήματος με την
ευρωπαϊκή επιτροπή.
• Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EAFIT_TOOLS. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην
τεχνολογική σύγκλιση μεταξύ των πρωτοκόλλων έρευνας και των εργαλείων που εγκρίθηκαν και χρησιμοποιούνται από τις Ευρωπαϊκές Αρχές Ανταγωνισμού (ΕΑΑ) για την
εγκληματολογική ανάλυση στο πλαίσιο της ομάδας ECN-FIT
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Βελτίωση Τεχνικών Υποδομών
•

Ιστοσελίδα της Ε.Α.
ü Εμπλουτισμός της ελληνικής και αγγλικής έκδοσης της ιστοσελίδας της Επιτροπής.
ü Επικαιροποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ü Ειδήσεις – Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
ü Υποστήριξη των νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς το κοινό

•

Βελτίωση και ανανέωση τεχνολογικών υποδομών (hardware και software)
ü Υποστήριξη και αναβάθμιση προγραμμάτων της ΕΑ
ü Αναβάθμιση των εξυπηρετητών και του κεντρικού υπολογιστικού δικτυού.
ü Αναβάθμιση του συστήματος Backup
ü Ένταξη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ü Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Η/Υ –για τις ανάγκες της ΕΑ
ü Αναβάθμιση του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου
ü Ποιοτική αναβάθμιση της καλωδίωσης των δικτυακών εγκαταστάσεων μεταξύ
των ορόφων του κτιρίου από χαλκό σε οπτική ίνα.
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Ε

Δ.

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά Μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων

ΙΙ.

Ι.

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

Αξία κτήσεως

357.997,82
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

Αποσβέσεις

0,00

15.222.701,48

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

863,00
#REF!

#REF!
154.358,95

#REF!

48.370,08

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

Αναπόσβεστη
αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016

ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων

Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
2.΄Εσοδα από τέλη-δικαιώματα
Μείον: Κόστος υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

0,00

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016

263.911,61
247.903,16

3.005.300,06

47.997,48
1.041,29
880.698,42
929.737,19

2.075.562,87

154.269,00

37,64
68.500,76
1.003.161,85
1.071.700,25

2.242,95

482.592,36

28.801,87

27.477.000,00

30.007.657,01

391,28
36.793,10
37.184,38

26.331.104,36

10.309.032,92
15.850.000,00
26.159.032,92

478,00
172.071,44

16.008,45
155.584,99

3.610.566,40

50.130,08

3.560.436,32

17.083,09
0,01
132.081,77
149.164,87

3.411.271,45

480.349,41
5.649.595,49

9.682.031,23
3.729.469,61
5.952.561,62
783.315,54
5.169.246,08

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015

6.565.736,38

65.080,57
1.041,30
1.012.780,19
1.078.902,06

5.486.834,32

183.070,87

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Αξία κτήσεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)

IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως
4. Προθεσμιακές καταθέσεις

ΙΙ.

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΙΙ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

Γ.

Ι.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Β.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Δ.

Γ.

Β.

Α.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΙ.

Ποσά

2α.Μέρισμα στο Ελλ. Δημ. (άρθρο 17,παρ. 5 Ν. 3959/2011)
8.Υπόλοιπο πλεονάσματος σε νέο

Η διάθεση του πλεονάσματος γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό

Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
προηγούμενων χρήσεων
(+) Μεταφορά από το ειδικό αποθεματικό
για την αγορά ακινήτου
Σύνολο

Ποσά

0,00

15.222.701,48

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.525.169,76
0,00
1.525.169,76

#REF!
#REF!

0,00

0,00

0,00
24.981.194,96
25.257.898,45

276.703,49

9.800.000,00
25.257.898,45
#REF!

9.923.828,57
0,00

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2015
5.534.069,88
24.981.194,96

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2016
#REF!

27.477.000,00

30.007.657,01

159.637,39

68.525,15
1.343,32
662,87
2.302.701,48
11,47
2.373.244,29

792.326,21

26.682.449,12

24.981.194,96

1.525.169,76
0,00
1.525.169,76

2,23
176.082,17
176.084,40

#REF!
#REF!

προηγούμενης
χρήσεως 2015

#REF!

κλειόμενης
χρήσεως 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Πλεόνασμα πληρωτέο στο Ελληνικό Δημόσιο
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙΙΙ+AIV+AV)

V. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο

IV Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3.Ειδικό αποθεματικό για την αγορά ακινήτου

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων-Δωρεές παγίων
4. Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων
αποκτηθέντων δωρεάν
4α. Επιχορηγήσεις από τον κρατικό
προϋπολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
17η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7. Οικονομικά Στοιχεία

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ)

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα)

Μείον:

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων

ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

2.΄Εσοδα από τέλη-δικαιώματα
Μείον: Κόστος υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Αθήνα, 21.12. 2017

262.513,72

262.513,72

1.187.225,86

0,00
5.534.069,88

-115.525,61
5.534.069,88

480.349,41
5.649.595,49

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 010063/04

Η Διευθύντρια
Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 571860/09

Ο Τμηματάρχης
Οικονομικής Υποστήριξης

2α.Μέρισμα στο Ελλ. Δημ. (άρθρο 17,παρ. 5 Ν. 3959/2011)
8.Υπόλοιπο πλεονάσματος σε νέο

Η διάθεση του πλεονάσματος γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό

Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
προηγούμενων χρήσεων
(+) Μεταφορά από το ειδικό αποθεματικό
για την αγορά ακινήτου
Σύνολο

#REF!
#REF!

0,00

0,00
0,00
24.981.194,96
25.257.898,45

276.703,49

9.800.000,00
25.257.898,45

#REF!

9.923.828,57

0,00

5.534.069,88

χρήσεως 2015

24.981.194,96

#REF!

χρήσεως 2016

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 14331
ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
ANTHNOΡOΣ 16-18, ΑΘΗΝΑ 11634
ΑΜ ΣΟΕΛ 164

Μέλος της Russell Bedford International

ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 15141
ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ.
ANTHNOΡOΣ 16-18, ΑΘΗΝΑ 11634
ΑΜ ΣΟΕΛ 164

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
Έκθεση ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα
διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Π.Δ 205/1998), τις διατάξεις του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α 93/20.4.2011), τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54/16.01.2013), όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με ΕπιφύλαξηΑπό τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που
προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και από το Π.Δ. 250/1998 «Κλαδικού Λογιστικού σχεδίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 1) Στο λογαριασμό «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» τόσο στην κλειόμενη χρήση όσο και σε προηγούμενες χρήσεις, διενεργήθηκαν περισσότερες
αποσβέσεις ποσού 4,5 χιλ ευρώ και ποσό 16,5 χιλ ευρώ αντίστοιχα, με συνέπεια η αξία των Ενσωμάτων Ακινητοποιήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα κατά ποσό 21 χιλ ευρώ, καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και της κλειόμενης χρήσης να εμφανίζονται
μειωμένα κατά ποσό 16,5 χιλ ευρώ και 4,5 χιλ ευρώ αντίστοιχα. 2) Στους λογαριασμούς «Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες» και «Χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνονται και επισφαλείς- βραδέως κινούμενες-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού 481 χιλ ευρώ, για τις οποίες η διενεργηθείσα
πρόβλεψη απομείωσης ποσού 340 χιλ ευρώ υπολείπεται της απαιτούμενης κατά 141 χιλ ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των προαναφερόμενων απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 141 χιλ ευρώ. 3) Δεν σχηματίστηκε
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, με το αιτιολογικό ότι, κανένας από τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που δικαιούνται αποζημίωση δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης στην επόμενη χρήση. Δεν κατέστη δυνατόν να
αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της τυχόν απαιτούμενης πρόβλεψης. 4) Τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης δεν επιβαρύνθηκαν με δουλευμένα έξοδα συνολικού ποσού 27 χιλ ευρώ, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, ενώ οι υποχρεώσεις μειωμένες κατά το ποσό αυτό. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη
διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι δεν έχει διευκρινιστεί η υποχρέωση ή μη, υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ως φορέας Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α) του άρθρου
46 του Ν.4172/13 και η φορολόγηση των εισοδημάτων από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου τόσο στην ελεγχόμενη χρήση όσο και στις προηγούμενες. Επίσης, δεν έχει γίνει εκτίμηση της ενδεχόμενης σχετικής υποχρέωσης και τού επηρεασμού από το γεγονός αυτό, της σχετικής υποχρέωσης καθώς
και των Ιδίων Κεφαλαίων του φορέα. 6) Δεν λάβαμε επιστολές από το σύνολο των νομικών συμβούλων οι οποίοι χειρίζονται υποθέσεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της Επιτροπής Ανταγωνισμού που υφίστανται κατά την 31.12.2016, για το λόγο αυτό τηρούμε σχετική
επιφύλαξη. Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της «Επιτροπής
Ανταγωνισμού Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Π.Δ
205/1998) και τις διατάξεις του Ν.3959/2011.Άλλο θέμα : Οι οικονομικές καταστάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχαν ελεγχθεί από άλλους ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι στην έκθεση που χορήγησαν την 19η Ιουλίου 2016
εξέφρασαν γνώμη χωρίς επιφύλαξη με άλλο θέμα. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Εισηγητικής Έκθεσης προς την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 077220/07

Δ. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 565870/07

0,00

265.130,80

418.221,86
757.180,72
11.823,28

1.003.161,85
1.071.700,25

37,64
68.500,76

2.242,95

482.592,36

9.682.031,23
3.729.469,61
5.952.561,62
783.315,54
5.169.246,08

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

0,00

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

265.130,80

0,00

0,00

Η Γενική Διευθύντρια

0,00
0,00
0,00

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΙΙ.

Ι.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κ.Α.

Παράρτημα 1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΕΣΟΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΥ 2018

Διαμόρφωση
πρ/σμού 2017

Απολογισμός
2016

3000 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών

6.125.000,00
5.325.000,00

5.870.000,00
5.150.000,00

3.088.618,22
2.753.211,47

3299
3500
3511
5000
5500
5511
5521

5.325.000,00
800.000,00
800.000,00
150.000,00
150.000,00
10.000,00

5.150.000,00
720.000,00
720.000,00
110.000,00
110.000,00
10.000,00

2.753.211,47
335.406,75
335.406,75
12.788,91
12.788,91
5.855,53

140.000,00
6.275.000,00

100.000,00
5.980.000,00

6.933,38
3.101.407,13

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά
Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπέςπεριπτώσεις
Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Επιστροφές χρημάτων
Eπιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν
χωρίς να οφείλονται
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 05/10/2017
Η Γενική Δντρια

Ξηρόκωστα Διονυσία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
17η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΧΡΕΩΣΗ

4. Οργανικά έξοδα
Αμοιβες και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων εν/νες στο λειτ.κόστος
Τόκοι και συναφή έξοδα
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Χρήση 2016

Χρήση 2015

3.723.736,87
268.480,42
169.328,17
0,00
101.224,58
265.130,80
1.629,87

3.729.469,61

ΠΙΣΤΩΣΗ

1.Εσοδα κύριας δραστηριοτητας
Εσοδα από φόρους κοινωνινκούς
πόρους τέλη δικαιώματα

219.964,14

183.244,96
0,00
117.592,72
262.513,72
2.242,95

4.515.028,10

2.Λοιπά οργανικά έσοδα
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών
Εσοδα κεφαλαίων

Συνολικό κόστος

4.529.530,71

4.515.028,10

Συνολικά έσοδα

Κέρδη εκμετάλλευσης

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.529.530,71

4.515.028,10

4.529.530,71

Ζημιές εκμετάλλευσης

Χρήση 2016

Χρήση 2015

2.753.211,47

9.682.031,23

640.021,42

482.592,36

3.393.232,89

10.164.623,59

1.136.297,82

5.649.595,49

4.529.530,71

15.814.219,08

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Κ.Α.
0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΟΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)

ΠΥ 2018

Διαμόρφωση
Απολογισμός 2016
Προϋπ/σμού 2017

4.663.000,00

4.829.000,00

4.166.834,00

3.168.000,00

3.910.000,00

3.671.493,48

2.350.000,00

2.395.000,00

2.252.417,61

57.000,00

57.000,00

51.450,04

90.000,00

90.000,00

87.695,52

660.000,00
1.000,00

700.000,00
1.000,00

643.000,00

0211 Βασικός μισθός
0213 Οικογενειακή παροχή
0215 Επίδομα θέσης ευθύνης
0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (άρθρο 29 παρ.2,
ν.4024/27.10.2011)
0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

0,00

0282 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια
10.000,00

10.000,00

5.548,00

412.000,00

400.813,89

213.000,00

200.484,40

120.000,00

32.000,00
120.000,00

30.084,02
59.777,60

0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

70.000,00

70.000,00

0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων

50.000,00

50.000,00

0291 Εισφορές στο Ι.Κ.Α.
0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς
0293 Εργοδοτική Εισφορά υ πέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (παρ. 1β, άρθρ.19,ν.3918/2011)
0500 Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές

0560 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση

750.000,00

0561 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου (από 1.1.11)

405.000,00

0562 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10)

98.000,00

0563 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου (από 1.1.11)

85.000,00

0564 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10)

20.000,00

0565 Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου (από 1.1.11)

35.573,60
24.204,00

110.000,00

0566 Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10)

32.000,00

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις

41.900,00

0711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Τακτικοί-ΙΔΑΧ)

65.000,00

25.676,26

0,00
595,00

0713 Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού
(τακτικών-ΙΔΑΧ)

0,00

192,23

20.000,00

27.000,00

13.226,73

8.200,00

11.000,00

5.220,00

13.700,00
583.100,00

27.000,00
734.000,00

6.442,30
409.886,66

0813 Εγγυήσεις και μισθώματα ενοικίων

30.000,00

35.000,00

0823 Ταχυδρομικά

11.000,00

11.000,00

0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης
0721 Ημερήσια αποζημίωση
0722 Έξοδα διανυκτέρευσης
0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

32.160,00
7.391,77

0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων )
30.000,00

35.000,00

25.494,75
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Κ.Α.
0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαμόρφωση
Απολογισμός 2016
Προϋπ/σμού 2017

ΠΥ 2018
13.000,00

16.000,00

0,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

65.000,00

70.000,00

0833 Χρήση φυσικού αερίου

0,00

1.000,00

0839 Δαπάνες καθαριότητας

24.600,00

30.000,00

6.000,00

1.000,00

0843 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία

10.000,00

10.000,00

0844 Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων

15.000,00

15.000,00

0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

2.000,00

2.000,00

0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

1.500,00

3.000,00

0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού

10.000,00

33.000,00

0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων

45.000,00

48.000,00

0873 Αμοιβές νομικών προσώπων

300.000,00

386.000,00

0874 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων

2.000,00

4.000,00

0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

2.000,00

5.000,00

0881 Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση,επιμόρφωση

8.000,00

20.000,00

0829 Λοιπές μεταφορές
0831 Υδρευση και άρδευση
0832 Ηλεκτρική ενέργεια

0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (περιλαμβάνεται και η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικου
για την προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού)

15.245,02
0,00
2.734,00
59.582,47
0,00
25.540,69
1.405,50
7.411,00
0,00
970,00
198,28
4.711,21
31.956,02
186.509,18
1.712,59
0,00
6.000,00

0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
0,00
5.000,00

0,00
5.000,00

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

198.000,00

378.000,00

864,18
124.633,16

1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.

60.000,00

84.000,00

56.127,07

1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών

40.000,00

64.000,00

0894 Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα

37.947,35

1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων
20.000,00
6.000,00

20.000,00
6.000,00

1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

1.000,00

1.000,00

1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας

5.000,00

5.000,00

12.000,00

14.000,00

3.000,00

5.000,00

1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας

1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων

0,00

18.179,72
3.181,55

246,76
2.934,79
2.008,67

0,00

1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού
1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

9.000,00
7.500,00

9.000,00
9.000,00

1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

2.000,00

3.000,00

1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων

5.500,00

6.000,00

1600 Διάφορες προμήθειες

12.000,00

30.000,00

1699 Λοιπές προμήθειες

12.000,00

30.000,00

2.008,67
5.398,67

564,54
4.834,13
7.563,41

7.563,41
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κ.Α.
1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
1711 Προμήθεια επίπλων

1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού

Διαμόρφωση
Απολογισμός 2016
Προϋπ/σμού 2017

ΠΥ 2018
100.500,00

235.000,00

5.000,00

20.000,00

500,00

5.000,00

1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
1731 Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς

0,00
0,00

1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, κ.λπ. μηχανών γραφείου
1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών

50.353,79

5.000,00
40.000,00

10.000,00
50.000,00

0,00
10.542,51

40.000,00
10.000,00

50.000,00
100.000,00

39.811,28
0,00

0,00

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

500.000,00

4.000.000,00

2.302.701,48

3100 Επιστρoφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται

500.000,00

0,00

0,00

3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων*

500.000,00

0,00

3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους
3299 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και νομικά πρόσωπα

4.000.000,00

0,00
2.302.701,48

0,00

4.000.000,00

114.000,00

270.000,00

2.302.701,48
21.473,82

5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες

80.000,00

230.000,00

3.517,88

5113 Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού

60.000,00

200.000,00

5115 Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων

20.000,00

30.000,00

5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

34.000,00

40.000,00

3.517,88
17.955,94

34.000,00
0,00

40.000,00
0,00

17.955,94
0,00

7200 Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων

0,00

0,00

0,00

7241 Αγορά οικοπέδων και κτιρίων

0,00

0,00

5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

5311 Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων
για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό
7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ

0,00

0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ

5.475.000,00

9.477.000,00

Αθήνα, 05/10/2017

6.615.642,46
4.312.940,98

Η Γενική Δντρια

Ξηρόκωστα Διονυσία
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Κότσικα 1A, Αθήνα 104 34
Τηλέφωνο: 210 880 9100, FAX 210 8809 134 & 132
info@epant.gr, www.epant.gr

2018@jib.gr
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